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

Posunutí termínů sledování v měsíci říjnu roku 2015 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 92/2015 – nový KT: 01/2017
Odbor majetkové správy
usnesení č. 220/2015 – nový KT: 03/2016
Odbor správy veřejného majetku
usnesení č. 268/2015 – nový KT: 05/2016

Posunutí termínů sledování v měsíci listopadu roku 2015 je navrženo u usnesení:
Odbor hlavního architekta
usnesení č. 272/2015 – nový KT: 09/2016
Odbor kontroly a interního auditu
usnesení č. 256/2015 – nový KT: 06/2016
Odbor majetkové správy
usnesení č. 253/2015 – nový KT: 03/2016
usnesení č. 254/2015 – nový KT: 06/2016
Odbor správy veřejného majetku
usnesení č. 53/2015 – nový KT: 06/2016
Odbor strategického rozvoje a dotací
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usnesení č. 137/2015 – nový KT: 02/2016
Odbor školství a sociálních věcí

Posunutí termínů sledování v měsíci prosinci roku 2015 je navrženo u usnesení:
MO Vratislavice nad Nisou
usnesení č. 248/2015 – nový KT: 01/2016
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
usnesení č. 329/2015 – nový KT: 01/2016
usnesení č. 330/2015 – nový KT: 01/2016
Odbor ekologie a veřejného prostoru
usnesení č. 304/2015 – nový KT: 02/2016
Odbor ekonomiky
usnesení č. 327/2015 – nový KT: 06/2016
usnesení č. 328/2015 – nový KT: 06/2016
Odbor kontroly a interního auditu
usnesení č. 161/2015 – nový KT: 02/2016
Odbor majetkové správy
usnesení č. 156/2015 – nový KT: 03/2016
usnesení č. 315/2015 – nový KT: 03/2016
Odbor právní a veřejných zakázek
usnesení č. 61/2013 – nový KT: 01/2017
Odbor správy veřejného majetku
usnesení č. 324/2015 – nový KT: 01/2016
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Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 319/2015 – nový KT: 01/2016
usnesení č. 320/2015 – nový KT: 01/2016
usnesení č. 321/2015 – nový KT: 01/2016
usnesení č. 323/2015 – nový KT: 01/2016
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění
v měsíci říjen, listopad a prosinec 2015
V měsíci ř í j n u 2015 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

Splněna jsou usnesení:
160/2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace) - projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec",
č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat „Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)“ ze dne 28. 04. 2015 a následně
zrealizovat projekt „Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek
přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno
T: dle podmínek dotace

221/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
T: neprodleně

222/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
T: neprodleně

223/2015 Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitostí od Státního
pozemkového úřadu
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

224/2015 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

226/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok
2015

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

228/2015 Snížení rizik modernizací JSDH města Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou účastí v projektu, podepsat
smlouvu o spolupráci, kooperační dohodu vč. příslušných příloh a projektovou
žádost o dotaci vč. příslušných příloh
T: do 16. 10. 2015

229/2015 Výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí o. s.
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření a podpis kupní smlouvy
T: 10/2015

230/2015 Změna statutu Řídicího výboru a návrh Dodatku č. 2 Smlouvy
o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou IPRÚ Liberec
– Jablonec nad Nisou
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při výkonu činností
souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou, předložit
návrh upraveného Statutu IPRÚ dotčeným subjektům a zajistit jednání s obcemi
a městy z území IPRÚ, Dopravním podnikem měst Liberec-Jablonec n. N., a.s.,
Úřadem práce Liberec, tak aby na základě nominace jejich zástupců mohlo být
doplněno složení Řídicího výboru. Následně zajistit schválení nového složení
Řídicího výboru IPRÚ
T: 10/2015

231/2015 Jmenování manažera Integrovaného plánu rozvoje území Liberec –
Jablonec nad Nisou
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit jmenování manažera Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec
nad Nisou v souladu s přijatým usnesením.
T: neprodleně

232/2015 Dodatek č. 2 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před
povodněmi v ORP Liberec“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí
T: neprodleně
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235/2015 Plánovací smlouva – Bytové domy Horská – SO 02 – Penzion, SO 03 –
Zpevněné plochy – změna příjezdové komunikace k penzionu
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
T: 10/2015

240/2015 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního
města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně

241/2015 Finanční narovnání vztahu
a Michalisem Dzikosem
1.
a)

mezi

statutárním

městem

Liberec

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření Dohody o vypořádání práv, povinností a závazků

T: ihned
b) zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření SML 2015 návrh na navýšení rozpočtu
odboru SK o částku ve výši 278 032,00 Kč na úhradu první splátky dle uzavřené
dohody
T: 10/2015
2. Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru ZM, zařadit do plánu
činnosti kontrolního výboru kontrolu postupu SML ve vztahu k budově bývalého
kina Lípa, 1. máje 59/5, 46007 Liberec v letech 2012-2014
T: 10/2015

242/2015 Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charitě Liberec na
sociální službu Domov pokojného staří – Domov sv. Vavřince ve výši
200.000,- Kč na rok 2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec s organizací Oblastní charita Liberec dle přílohy č. 2
T: 10/2015

245/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze
Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku
2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně

246/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení a nepřidělení dotací
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ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku
2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
213/2014 Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec,
příspěvkové organizace
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,
podepsat majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy
Liberec, p. o. předat řediteli příspěvkové organizace
T: neprodleně

92/2015

Podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků ve správě Státního
pozemkového úřadu na statutární město Liberec
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podání žádosti statutárního města Liberec o bezúplatný převod pozemků na
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec
T: bezodkladně

99/2015

Forum Liberec s.r.o. – peněžitý dar na podporu pořádání Farmářských
trhů v Liberci
1.

2.

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů
spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně
Mgr. Janu Korytáři, náměstkovi primátora, zajistit v rámci rozpočtu finanční
prostředky na dar ve výši 1,500.000,- Kč a v nejbližším rozpočtovém opatření je
převést na odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic
T: 05/2015

106/2015 Záměr nabytí nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol
Doubí o. s.
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podklady pro schválení majetkoprávní operace a uzavření příslušné smlouvy
T: 05/2015

135/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
na provoz společnosti Spacium, o.p.s.
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
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zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a obecně
prospěšnou společností Spacium, o.p.s. dle přílohy č. 2
T: neprodleně

162/2015 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2014 a účetní závěrka
statutárního města Liberec za rok 2014
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zařadit požadavky ze Závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2014 do
nejbližšího rozpočtového opatření
T: do 30. 9. 2015

204/2015 Návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projektu č. 11 –
žadatele Recyklohraní, o.p.s., - Recyklace hrou – výjezdní program pro
školy
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně
2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML
a proplacení schválené dotace na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním
městem Liberec a žadatelem
T: 09/2015

206/2015 Návrh na přidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – Projekt č. 33,
žadatel Mateřská škola “Malinek“, Liberec, Kaplického 386, p. o – Zeleň
pro děti
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně
2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML
a proplacení schválené dotace na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním
městem Liberec a žadatelem
T: 09/2015

207/2015 Návrh na přidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projekt č. 29
žadatele Mateřská škola Klubíčko, Vrbové hrátky
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně
2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML
a proplacení schválené dotace na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním
městem Liberec a žadatelem
T: 09/2015
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211/2015 Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a P4 Plaza
s.r.o.
1.
2.

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podepsání smlouvy za
dodržení stanovených podmínek
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zařadit do návrhu nejbližšího
rozpočtového opatření částku ve výši 307.500 Kč do rozpočtu odboru školství,
kultury a sociálních věcí
T: 09/2015

Částečně jsou plněna usnesení:
220/2015 Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi
T: neprodleně
Částečně splněno – 19. 1. 2016 bude RM předložen materiál na snížení ceny – žádost LK
Nový kontrolní termín: 03/2016

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení:
203/2015 Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2015
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně
2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Ekofondu SML
a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem
Liberec a žadateli
T: 09/2015
Částečně splněno – za Pionýrskou skupinu Radovánka se nikdo nedostal k podpisu smlouvy,
dotace neposkytnuta

Průběžně jsou plněna usnesení:
268/2015 Darovací smlouva – výstavba technické a dopravní infrastruktury Horská –
Slunný palouk
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis darovací smlouvy
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T: 10/2015
Průběžně plněno – čekání na podpis s dárci
Nový kontrolní termín: 05/2016

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
92/2015

Podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků ve správě Státního
pozemkového úřadu na statutární město Liberec
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
vstoupit v jednání s Ministerstvem zemědělství se žádostí o koordinaci obou
majetkoprávních operací, tj. bezúplatného převodu pozemků ze SPÚ na statutární město
Liberec a bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Vesec u Liberce ze statutárního města
Liberec na Povodí Labe s. p.
T: neprodleně
Průběžně plněno – čeká se na schválení změny územního plánu č. 82, bez této změny nemůže být
převod pozemků uskutečněn
Nový kontrolní termín: 01/2017
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V měsíci l i s t o p a d u 2015 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

Splněna jsou usnesení:
18/2015

Podání žádosti o dotaci MMR ČR
„Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit podání žádosti o dotaci z podprogramu „MMR – 117D512 – Podpora
regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“ u Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
akci „Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“
T: 11/2015

219/2015 Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: 11/2015

234/2015 Bezúplatný převod pozemku pod komunikací od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na statutární město Liberec
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. p. č. 486/2 v k. ú. Staré
Pavlovice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
T: 11/2015

249/2015 Schválení dohody o snížení ceny ze systému centrálního zásobování
tepelnou energií (dále jen SCZT) + schválení věcného záměru GreenNet
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat příslušné dokumenty
T: neprodleně

250/2015 Zahájení procesu vypsání veřejné zakázky – jednací řízení bez uveřejnění
(JŘBÚ) na nákup tepelné energie
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zahájit nezbytné kroky k realizaci veřejné zakázky „nákup tepelné energie pro
objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti
města“ formou tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) na období 5 let
T: neprodleně

251/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
T: neprodleně
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252/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
T: neprodleně

255/2015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – LOKALITA „Vesec u Liberce
– K Sportovnímu areálu
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

260/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok
2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu
s přijatým usnesením
T: neprodleně

261/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok
2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu
s přijatým usnesením
T: neprodleně

262/2015 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní
zajištění a řízení tematického IPRM“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy
T: 11/2015

263/2015 Dodatek č. 10 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy
T: 11/2015

264/2015 Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec –
Regenerace sídliště Rochlice
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
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zajistit odvolání a jmenování manažerů a zástupce manažera Integrovaného plánu
rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice v souladu s přijatým
usnesením
T: neprodleně

265/2015 Jmenování nových členů do Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec
nad Nisou
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit jmenování nových členů v souladu s přijatým usnesením.
T: neprodleně

266/2015 Kupní smlouva na výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od
TJ Sokol Doubí o.s.
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření a podpis kupní smlouvy
T: 11/2015

267/2015 Návrh členství statutárního města Liberec v nevládní
organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

neziskové

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
podat žádost o členství statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci
CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., IČ 03519996, se sídlem Líšeňská
2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno
T: 11/2015

269/2015 Vydání 71. A změny územního plánu města Liberec
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
1. aby zajistila oznámení o vydání 71. A změny územního plánu města Liberec ve
smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění
2. aby zajistila činnost pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny
T: neprodleně

270/2015 Zadání 82. změny územního plánu města Liberec – prověření vymezení
ploch veřejné zeleně
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
zajistit následné kroky v procesu pořizování 82. změny územního plánu města
Liberec
T: neprodleně

271/2015 Návrh k pořízení 85. změny územního plánu města Liberec – podnět
č. 85/1, 85/2, 58/3, 85/4
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
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zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva
T: neprodleně

274/2015 Návrh na uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření dohody o splátkách na částku 173 749 Kč se lhůtou splatnosti 116
měsíců s paní Olgou Balánovou,
T: neprodleně

275/2015 Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Hospicová péče
sv. Zdislavy ve výši 246.250,- Kč
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 460 14
Liberec, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2
T: 11/2015

276/2015 Změny v personálním obsazení výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit jmenování nové členky výboru
T: neprodleně

277/2015 Změna statutu a názvu výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit úkony související se změnou názvu a statutu výboru
T: neprodleně

278/2015 Návrh správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na
přidělení dotace z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci
II. výzvy roku 2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně
2.

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu zdraví
statutárního města Liberec a proplacení schválené dotace na základě uzavřené
smlouvy mezi statutárním městem Liberec a žadatelem
T: 11/2015

279/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu
sportu PSK oddílu ledního hokeje Liberec
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Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení schválené dotace
T: 11/2015

280/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na nepřidělení dotace ze
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu
sportu Petře Hynčicové
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením
T: 11/2015

281/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na nepřidělení dotace ze
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu
sportu spolku Sport Aerobic Liberec o.s.
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení schválené dotace
T: 11/2015

282/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu
sportu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných
hasičů Růžodol
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení schválené dotace
T: 11/2015

283/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu
sportu Volejbalovému klubu Dukla Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení schválené dotace
T: 11/2015

286/2015 Žádost o dotaci na projekt Sociální informační centrum Liberec
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit elektronický podpis žádosti statutárním zástupcem a podání žádosti ve
stanoveném termínu
T: 26. 11. 2015

287/2015 Spolupráce statutárního města a Agentury pro sociální začleňování –
4. vlna KPSVL
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
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zajistit podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
T: 27. 11. 2015

299/2015 Dodatek č. 3 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před
povodněmi v ORP Liberec“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí
T: 11/2015

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
167/2014 Návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 75/1
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,
1. zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva
2. zajistit následné kroky v procesu pořizování 75. změny Územního plánu města
Liberec
T: neprodleně

194/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemků od ČR – ÚZSVM
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

198/2015 Majetkoprávní operace – směna pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi
T: neprodleně

202/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Bánskobystrická –
Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodníku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
T: 09/2015

227/2015 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu Vybrané elektronické služby statutárního
města Liberec a jeho organizací" (CZ.1.06/2.1.00/22.09453)
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 31. 7. 2015 k projektu Vybrané
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací" dle přílohy č. 1
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T: 09/2015

Částečně jsou plněna usnesení:
254/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – změna usnesení
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně
Částečně plněno – návrhy smluv odeslány prodávajícím pro jednání s bankami o výmazu zástav
Nový kontrolní termín: 06/2016

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení:
137/2015 MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k. ú. Horní Hanychov a následný
prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
po schválení přijetí daru pozemků a staveb dle bodu 1. – 5. zastupitelstvem města,
zajistit uzavření příslušných darovacích smluv s vlastníky pozemků
T: bezodkladně
Částečně splněno – kupní smlouvu na vodohospodářské stavby připravuje SVS a.s., která byla
vyzvána k jejímu předložení
Nový kontrolní termín: 02/2016

Průběžně jsou plněna usnesení:
253/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi
T: neprodleně
Průběžně plněno – S group holding, a. s. od výkupu odstoupil, nabídl směnu
Nový kontrolní termín: 03/2016

256/2015 Zápis z kontroly č. 1 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za
II. pololetí rok 2014“
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zabývat se závěry zápisu a vyřešit oba doporučující body
T: ihned
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Průběžně plněno
Nový kontrolní termín: 06/2016

272/2015 Podnět k pořízení strategické změny územního plánu města Liberec –
87. změna územního plánu města Liberec – tramvajová trať do Rochlice
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
zajistit další nezbytné kroky v procesu pořízení strategické změny – 87. změna územního
plánu města Liberec
T: neprodleně
Průběžně plněno – příprava podkladů k zadání zakázky a k výběru projektanta
Nový kontrolní termín: 09/2016

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
53/2015

Smlouvy o 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 Povodím Labe,
státním podnikem
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu na všechny dotčené pozemky uvedené
v příloze č. 2
T: 05/2015
Průběžně plněno – v jednání mezi VYDIS a.s. (nově ARANEA Network)
Nový kontrolní termín: 06/2016
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V měsíci p r o s i n c i 2015 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

Splněna jsou usnesení:
216/2015 Sloučení Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové
organizace se Základní školou praktickou a Základní školou speciální,
Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí,
předložit k podpisu novou zřizovací listinu Základní školy, Liberec, Orlí 140/7,
příspěvkové organizace primátorovi SML
T: do 15. 12. 2015

240/2015 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního
města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu
a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na
základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli
T: 12/2015

241/2015 Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem
Dzikosem
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zařadit do návrhu rozpočtu SML 2016 částku ve výši 278 032,00 Kč na úhradu druhé
splátky dle uzavřené dohody
T: 12/2015

245/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního
fondu statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu
statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv
mezi statutárním městem Liberec a žadateli
T: 12/2015

246/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení a nepřidělení dotací ze
Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu
statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv
mezi statutárním městem Liberec a žadateli
T: 12/2015
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273/2015 Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile
města v roce 2016
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města
udělit Čestné občanství města Liberec Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. in memoriam
v roce 2015
T: 2015

289/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi
T: neprodleně

290/2015 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – budoucí prodej pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se zrušeným usnesením
T: neprodleně

291/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemku od ČR – ÚZSVM
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

292/2015 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Zelná
a Londýnská
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

293/2015 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM –
ul. Hrubínova, Al. výšina
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

294/2015 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Hrazená
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

295/2015 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od SPÚ
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
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zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

296/2015 Forum Liberec s.r.o. – dotace na pořádání Farmářských trhů v Liberci
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec se společností Forum Liberec, s.r.o.
T: neprodleně

297/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu
s přijatým usnesením
T: neprodleně

300/2015 MO – prodej pozemku pod rozestavěnou stavbou polyfunkčního objektu
v k. ú. Liberec
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření a podpis kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
T: 12/2015

301/2015 Veřejná zakázka bez uveřejnění (JŘBÚ) – Nákup tepelné energie pro
objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace
a společnosti města
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zahájit nezbytné kroky k realizaci veřejné zakázky „nákup tepelné energie pro objekty
SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“
formou tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) na období 5 let
T: neprodleně

302/2015 Smlouva o bezúplatném převodu č. 3870/ULB/2015
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření a odeslání podepsané smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. 3870/ULB/2015 na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odloučené pracoviště Liberec
T: 12/2015

303/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene – cyklostezka Jungmannova
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu
T: 12/2015
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305/2015 Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zařadit do návrhu odboru školství a sociálních věcí pro roky 2016, 2017, 2018 a 2019
částky dle důvodové zprávy
T: prosinec 2015

306/2015 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských
škol
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zařadit částku ve výši 585.500,- Kč do návrhu rozpočtu odboru školství a sociálních věcí
pro rok 2016
T: prosinec 2015

307/2015 Změna zřizovací listiny Komunitního střediska Kontakt, p. o. – úplné znění
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis úplného novelizovaného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Komunitní středisko KONTAKT primátorem statutárního města Liberec
T: prosinec 2015

311/2015 Podání žádostí na MŠMT pro poskytnutí dotace v roce 2016 – navyšování
kapacit MŠ a ZŠ
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora ve spolupráci s Tomášem Kyselou,
náměstkem primátora:
zajistit zpracování projektových žádostí včetně povinných příloh uvedených ve výzvě
a přihlášení projektu do výzvy MŠMT, programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky"
T: 21. 12. 2015

314/2015 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Stavební
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

317/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu
s přijatým usnesením
Termín: neprodleně

322/2015 Schválení zapojení Statutárního města Liberec do mezinárodní sítě
evropských měst v rámci projektu RetaiLink a schválení podpisu "Letter of
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Commitment"
Tiborovi Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat „Letter of Commitment“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu
T: 12/2015

325/2015 Návrh k pořízení 86. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 86/1,
86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva
T: neprodleně

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
170/2015 Záměr zřízení Dotačního fondu
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
připravit a předložit zastupitelstvu ke schválení návrh na zřízení Dotačního fondu včetně
statutu, struktury fondu a pravidel jeho fungování
T: 09/2015

195/2015 Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

197/2015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna pozemků s Lesy České
republiky, s. p.
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

Částečně jsou plněna usnesení:
248/2015 Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: 12/2015
Částečně plněno – probíhá podepisování smlouvy
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Nový kontrolní termín: 01/2016

315/2015 Zástavní smlouva – Mateřská škola Čtyřlístek
1.

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

2.
a)

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1882/15/5652 mezi
statutárním městem Liberec a Československou obchodní bankou, a.s., dle přílohy
č. 1
T: neprodleně

b)

podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.11/12/0085 ze dne 19. 7. 2012 ve znění
Dodatku č. 1 č.11/12/0221 ze dne 5. 12. 2012 včetně nového splátkového kalendáře,
dle přílohy č. 2
T: neprodleně

Částečně plněno – Dodatek č. 2 je na kontrole u právníků, zástavní smlouva s ČSOB bude
dodána k podpisu po uzavření smlouvy o financování mezi ČSOB a spol. AWEA s.r.o.
Nový kontrolní termín: 03/2016

319/2015 Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně
Částečně plněno – smlouva podepsána ze strany SML a předána k podpisu SPÚ
Nový kontrolní termín: 01/2016

320/2015 MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: 12/2015
Částečně plněno – smlouva je postoupena ke kontrole na právní oddělení
Nový kontrolní termín: 01/2016

321/2015 Euroregion Nisa – žádost o úpravu smluvních podmínek
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření Dodatku č. 2. ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/09/0082
a to dle přílohy č. 4.
T: 12/2015
Částečně plněno – dodatek č. 2 smlouvy je podepsán ze strany SML Euroregion Nisa byl vyzván,
aby se dostavil k podpisu
Nový kontrolní termín: 01/2016
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323/2015 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství na projektu "Sportovní centrum pro
mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis příslušného dodatku ke Smlouvě o partnerství
T: 31. 12. 2015
Částečně plněno – smlouva podepsána ze strany SML a předána k podpisu zúčastněných stran
Nový kontrolní termín: 01/2016

Z prodloužených termínů jsou částečně plněna usnesení:
156/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně
Částečně plněno – vedou se jednání s Kalendářem Liberecka
Nový kontrolní termín: 03/2016

Průběžně jsou plněna usnesení:
161/2015 Informace o smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec
a firmou Hold Production , s.r.o., Na Rokytce 1032, 180 00 Praha 8
1. kontrolnímu výboru provést kontrolu procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi
Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní
souvisejících nákladů
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit pro výkon kontroly aktivní
součinnost odboru právního a veřejných zakázek, odboru interní kontroly a auditu
a odboru ekonomiky
T: 31. 12. 2015
Průběžně plněno – informace bude předložena na únorové ZM
Nový kontrolní termín: 02/2016

304/2015 Oprava koryta Jizerského potoka v areálu Libereckého tenisového klubu
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
zajistit oboustranný podpis výše uvedených smluvních dokumentů
T: neprodleně
Průběžně plněno – čekání na podpis smlouvy
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Nový kontrolní termín: 02/2016

324/2015 Dodatek č. 25 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby – DPMLJ,
a.s.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit podpis tohoto dodatku
T: 12/2015
Průběžně plněno – u podpisu v DPMLJ
Nový kontrolní termín: 01/2016

327/2015 Upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit odpis pohledávek včetně příslušenství specifikovaných v příloze č. 1 důvodové
zprávy
T: 31. 12. 2015
Průběžně plněno – bude dokončeno po schválení závěrečného účtu 2015
Nový kontrolní termín: 06/2016

328/2015 Upuštění od vymáhání a účetní odpis nedobytných pohledávek v celkové
částce 796.274 Kč s příslušenstvím
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit odpis pohledávek včetně příslušenství specifikovaných v přílohách důvodové
zprávy
T: 31. 12. 2015
Průběžně plněno – bude dokončeno po schválení závěrečného účtu 2015
Nový kontrolní termín: 06/2016

329/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního
fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu spolku GRYF,
z. s.
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení schválené dotace
T: 12/2015
Průběžně plněno – po schválení finanční částky na sportovní fond pro rok 2016 bude dotace
zaslána
Nový kontrolní termín: 01/2016

330/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního
fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu Tělovýchovné
jednotě Dukla Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
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zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení schválené dotace
T: 12/2015
Průběžně plněno – po schválení finanční částky na sportovní fond pro rok 2016 bude dotace
zaslána
Nový kontrolní termín: 01/2016

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
61/2013

Revokace usnesení ZM č. 248/2012 "Odvod za porušení Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05"
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,
učinit veškeré kroky k obraně Statutárního města Liberec v soudním řízení
Průběžně plněno – probíhá jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
Nový kontrolní termín: 01/2017

24

