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Návvrh usneesení
Zastupittelstvo města po projed
dnání
bere na vědomí
předložeenou zprávuu o plnění usnesení
u
zasstupitelstva města za I. čtvrtletí rokku 2016
a souhlasí

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou
navrženy v předložené zprávě

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení zastupitelstva
města, tento přehled byl předložen Radě města Liberec formou informace.
Posunutí termínů sledování v měsíci lednu roku 2016 je navrženo u usnesení:
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
usnesení č. 329/2015 – nový KT: 04/2016
usnesení č. 330/2015 – nový KT: 04/2016
Nesplněná usnesení:
Odbor ekonomiky
usnesení č. 297/2015 – nový KT: 04/2016
Odbor informatiky a řízení procesů
usnesení č. 116/2015
Posunutí termínů sledování v měsíci únoru roku 2016 je navrženo u usnesení:
MO Vratislavice nad Nisou
usnesení č. 313/2015 – nový KT: 05/2016
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 137/2015 – nový KT: 06/2016
Posunutí termínů sledování v měsíci březnu roku 2016 je navrženo u usnesení:
Odbor kontroly a interního auditu
usnesení č. 47/2015 – nový KT: 06/2016
Odbor majetkové správy
usnesení č. 156/2015 – nový KT: 06/2016
usnesení č. 220/2015 – nový KT: 06/2016
Odbor správy veřejného majetku
usnesení č. 63/2016 – nový KT: 05/2016
usnesení č. 64/2016 – nový KT: 05/2016
Nesplněná usnesení:
Odbor majetkové správy
usnesení č. 253/2015
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění
v měsíci leden, únor a březen 2016
V měsíci l e d n u 2016 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

Splněna jsou usnesení:
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,
navrhnout systém poskytování individuálních dotací na financování sociálních
služeb mimo území města Liberce
T: 01/2016

298/2015 Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového
směnečného programu dle nabídky ČS a.s. a KB a.s. v celkové výši
max. 2 000 000 000 Kč
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit variantní řešení nového financování v radě města a zastupitelstvu města
a to včetně kompletní smluvní dokumentace
T: 31. 1. 2016

305/2015 Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu
SML pro stravování žáků ZŠ dle přílohy č. 2
T: prosinec – leden 2015

306/2015 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz
mateřských škol
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy
s Křesťanskou základní a mateřskou školou J. A. Komenského a s II. mateřskou
školou Preciosa, o.p.s. dle přílohy č. 4
T: prosinec – leden 2015

318/2015 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok
2016 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok
2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016

326/2015 Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových
základních škol
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce SML

1/2016

Schválení podání dotační žádosti projektu Revitalizace fotbalového
stadionu Vesec
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do programového
financování: PROGRAM 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
T: do 31. 1. 2016

3/2016

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

4/2016

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM –
Staré Pavlovice
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi a informovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
o výsledku jednání Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně

5/2016

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM –
Starý Harcov
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

12/2016

Rezignace člena finančního výboru Dipl. Kfm. Lukáše Vorla a volba
nového člena Ing. Petra Lajtkepa
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit jmenování nového člena finančního výboru Ing. Petra Lajtkepa
T: neprodleně

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
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159/2015 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od SPÚ
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

196/2015 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

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

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

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

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

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

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
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T: 12/2015

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
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 – Smlouvy jsou připravené, ale na podpis ještě nemůžou být dány, protože
nemáme promítnuto rozpočtové opatření v rozpočtu, tj. nemůžeme navázat na položky,
tj. nemůžeme dát ještě k podpisu.
Nový kontrolní termín: 04/2016

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,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení schválené dotace
T: 12/2015
Průběžně plněno – Smlouvy jsou připravené, ale na podpis ještě nemůžou být dány, protože
nemáme promítnuto rozpočtové opatření v rozpočtu, tj. nemůžeme navázat na položky,
tj. nemůžeme dát ještě k podpisu.
Nový kontrolní termín: 04/2016

Nesplněna jsou usnesení
297/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok
2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit vrácení neplatně převedené částky 4 680 999 Kč Úřadem Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod, včetně případného uplatnění námitky neplatnosti
vůči Úřadu Regionální rady soudržnosti Severovýchod za tímto účelem
Nesplněno – přesunuto ze splněných usnesení do nesplněných usnesení, vzhledem ke
skutečnosti, že ani na základě písemného podnětu ze strany SML nedošlo k vrácení
převedené částky
Nový kontrolní termín: 04/2016

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
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116/2015 Zřízení fondu rozvoje
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů,
připravit interní aplikaci pro sdílení informací týkajících se Fondu rozvoje a webovou
aplikaci pro informování veřejnosti o Fondu rozvoje
T: září 2015
Nesplněno – S ohledem na probíhající diskuse k této problematice, nebylo definováno ze strany
SML zadání k funkcionalitě, tak aby mohlo být realizováno poptávkové řízení na dodávku SW
nástroje.

V měsíci ú n o r u 2016 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

Splněna jsou usnesení:
7/2016

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)
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat Podmínky, které jsou součástí „Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)“
ze dne 8. 12. 2015 a zajistit zrealizování projektu „Vybrané elektronické služby
statutárního města Liberec a jeho organizací“ (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09453)
dle přílohy č. 2
T: 8. 2. 2016

8/2016

Zřízení Dotačního fondu SML
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení finanční vypořádání a zrušení
Městského fondu rozvoje bydlení
T: 02/2016

10/2016

Vyhlášení programů Dotačního fondu SML na rok 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu SML č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 a 6.2 k předkládání žádostí
o dotace na rok 2016 se zněním povinných příloh
T: 2. 2. 2016

13/2016

Schválení Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad
Nisou (IPRÚ)
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit elektronický podpis žádosti statutárním zástupcem a předložit Integrovaný
plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou do výzvy na integrované strategie
v souladu s přijatým usnesením
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T: 28. 2. 2016

14/2016

Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na „IPRM
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy
T: 02/2016

15/2016

Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM
Liberec – zóna „Lidové sady“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy
T: 02/2016

19/2016

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Volnočasové
plochy Liberec I"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis příslušného dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace
T: neprodleně

22/2016

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

23/2016

Majetkoprávní operace – záměr směny – prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

24/2016

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM –
ul. Čechova
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených s majetkoprávní operací dle schválené
varianty
T: neprodleně

25/2016

Nevyužití předkupního práva – garáž na pozemku p. č. 4158/8, k. ú.
Liberec
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
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zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně

28/2016

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro
Tibet"
Tiboru Batthyány, primátorovi města,
zajistit vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2016
T: neprodleně

31/2016

Dohoda o narovnání mezi SML a Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit podepsání Dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a Bytovým
družstvem VLNAŘSKÁ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
T: ihned

32/2016

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města
Liberec a vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2016
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
1. zajistit zveřejnění Pravidel o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na webových stránkách statutárního
města Liberec dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. zajistit vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města
Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města
Liberec na rok 2016 dle přílohy č. 2, tohoto materiálu zveřejněním na elektronické
úřední desce a webových stránkách statutárního města Liberec
T: neprodleně

34/2016

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec
T: neprodleně

35/2016

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec JIZERSKÉ, o. p. s.
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec
T: neprodleně
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Z prodloužených termínů jsou splněna 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

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

Částečně jsou plněna usnesení:
313/2015 Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: 02/2016
Částečně splněno – smlouvy zkontrolovány na právním odd., probíhá podepisování smluv, poté
budou vloženy do KN
Nový kontrolní termín: 05/2016

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 – vodohospodářské stavby SML nabylo, v současné době se připravuje
smlouva s SVS, a. s. ohledně převodu pozemků
Nový kontrolní termín: 06/2016
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V měsíci b ř e z n u 2016 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

Splněna jsou usnesení:
13/2016

Schválení Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou
(IPRÚ)
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
představit nejpozději na březnovém zastupitelstvu města prioritní projekty
T: 31. 3. 2016

16/2016

Přistoupení města k Paktu starostů a primátorů
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
podat přihlášku k Paktu starostů a primátorů předepsaným způsobem
T: 1. 3. 2016

29/2016

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – chodník Kunratická
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu
T: 03/2016

30/2016

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Bezbariérová trasa
Husova – Zvolenská
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu
T: 03/2016

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
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
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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 splněno – jednání s Kalendářem Liberecka zatím neúspěšná
Nový kontrolní termín: 06/2016

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 – bod č. 1 – prodej pozemku pro LK – ZZS – jednání s LK o dalších variantách
prodeje
Nový kontrolní termín: 06/2016

Průběžně jsou plněna usnesení:
47/2015

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015
Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru,
zajistit v součinnosti se členy kontrolního výboru realizaci schválených kontrol
a výsledky zjištění předložit Zastupitelstvu města Liberec
T: do 31. 3. 2016
Průběžně plněno – z 10 schválených kontrol je ukončených 5, kontroly č. 7 a 10 se připravují
k podpisu, kontroly č. 4, 5, 6 se stále projednávají
Nový kontrolní termín: 06/2016

63/2016

Směnná smlouva – pozemky v k. ú. Starý Harcov
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis směnné smlouvy
T: 03/2016
Průběžně plněno – smlouva + usnesení ZM podepsané dne 6. 4. 2016, vloženo do kontrolního
systému, čeká se na schválení
Nový kontrolní termín: 05/2016

64/2016

Darovací smlouva – výstavba komunikace na p. p. č. 89 v k. ú. Karlinky
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranný podpis darovací smlouvy
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T: 03/2016
Průběžně plněno – smlouva + usnesení ZM podepsané dne 6. 4. 2016, vloženo do kontrolního
systému, čeká se na schválení
Nový kontrolní termín: 05/2016

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
253/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi
T: neprodleně
Nesplněno – S group holding, a. s. od výkupu odstoupil
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