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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
březnu 2016
V měsíci b ř e z n u 2016 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
693/2015

Nová místní úprava a změna dopravního značení v Olbrachtově ulici
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zadat zpracování projektové dokumentace a návrh dopravního řešení komunikace
Olbrachtova u objektů 621-624
T: 03/2016

899/2015

Námět Jednotného řízení municipálních obchodních společností
statutárního města Liberce
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve
spolupráci s Petrem Neuhäuserem, vedoucím odboru kanceláře primátora,
společností Libereckou IS, a.s. a společností Dynatech s.r.o. aby:
nárokoval finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů v rozpočtu města
2016 a 2017
T: dle návrhů na rozpočet a rozpočtová opatření

1027/2015 Schválení projektového záměru Kulturní centrum kino Varšava
vedoucímu projektu (Ing. Noswitz):
předložit dokončenou výše uvedenou projektovou žádost společně se všemi
příslušnými přílohami ke schválení radě a zastupitelstvu města
T: 03/2016

11/2016

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 1. února 2016
1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, následně uzavřít dohody o vyhrazení
společensky účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvků
T: do 31. 3. 2016
2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města
návrh na změnu rozpočtu související se změnou organizačního řádu
a vytvořením nových pracovních míst
T: do 31. 3. 2016

68/2016

Poskytnutí daru Domovu důchodců Ústí nad Orlicí, příspěvkové
organizaci
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit podpis darovací smlouvy s příspěvkovou organizací Domov důchodců

Ústí nad Orlicí
T: 03/2016

76/2016

Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných
zakázek a uzavření smlouvy o správě a provozování expozice obecně
prospěšnou společností ARCHA 13 o.p.s.
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu,
zajišťovat prostřednictvím oddělení provozu a správy budov spolupráci
s provozovatelem ve věci údržby nebytových prostor a poskytování médií
T: od 1. 3. 2016 po dobu platnosti smlouvy o provozování expozice

100/2016

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
1. uzavřít dodatky k nájemní smlouvě na ubytování v jednotkách nízkého
standardu o prodloužení nájmu s B. O. do 31. 8. 2016 a Š. R. do 31. 8. 2016,
2. uzavřít smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s H. Š. a H. R.,
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou
službou (dále jen DPS) s D. Z., P. M., K. L. a M. J., náhradníci pro byty
o velikosti 1+1 a 1+kk (Krejčího 1173, byt č. 207): V. H., Š. J., H. J. a D. W.,
náhradnice pro byt o velikosti 1+kk (Krejčího 1174, byt č. 304): S. M.,
4. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení – upravitelný se S. M.,
5. uzavřít nájemní smlouvy na byty sociální standardního typu na dobu určitou
1 rok s T. M., náhradník: M. A. a S. K.,
6. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s M. R.
a B. P., náhradník: S. M.,
7. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s P. J., G. A., náhradník: D. D.,
D. K., náhradník: D. D., B. E., náhradník: K. H., a F. J., náhradník: K. H.,
8. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytům pro
příjmově vymezené osoby s K. Z. do 29. 2. 2016 a M. Ž. do 31. 3. 2018,
9. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě k bytům startovacím s P. S. do 30. 4. 2016,
O. S. do 31. 5. 2018 a P. R. do 31. 7. 2018
T: 03/2016

109/2016

Schválení projektového záměru „Zvýšení efektivity řízení obchodních
společností statutárního města Liberec“
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, ve
spolupráci s vedoucím projektu,
zpracování projektové žádosti do výzvy č. 03__15_033 Ministerstva práce
a sociálních věcí a její předložení do RM 05 k projednání
T: 03/2016

144/2016

Výběrové řízení na právní kancelář pro zajištění posouzení možných
dalších kroků k řešení financování statutárního města Liberec (SML)
se zaměřením se na využívání externích zdrojů financování
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a posouzení uzavírané smluvní dokumentace
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit podepsání příslušné smluvní dokumentace
T: 10. 3. 2016

145/2016

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce
a vyrozumět žadatele o přijatých usneseních
T: neodkladně

146/2016

Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce
T: neodkladně

147/2016

Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit ukončení nájemní smlouvy dohodou
T: neodkladně

148/2016

Majetkoprávní operace – bezplatné užívání nebytového prostoru
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
informovat předsedu osadního výboru o schváleném usnesení
T: neodkladně

149/2016

Majetkoprávní operace – služebnosti
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
T: neodkladně

150/2016

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
T: neodkladně

152/2016

Pověření člena Zastupitelstva města Liberec užívat při občanských
obřadech závěsný odznak
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
písemně informovat Mgr. Jana Marka o rozhodnutí Rady města Liberec
T: neprodleně
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153/2016

Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy, Liberec, Aloisina
výšina 642, příspěvková organizace, do projektu financovaného z OP
VVV (výzva 02_16_010)
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele školy s usnesením rady města
T: ihned

154/2016

Souhlas se zapojením škol do projektu financovaného z Operačního
programu potravinové a materiální pomoci (výzva 30_15_002)
a s přijetím finančního příspěvku
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele škol s usnesením rady města a zajistit podpis primátora
k souhlasu zřizovatele pro zapojené školy
T: ihned

155/2016

Podnět na zrušení obecně závazné vyhlášky SML č. 1/2008,
o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,
zajistit odeslání písemné odpovědi dle přílohy č. 2, materiálu p. Pavlu Svobodovi,
Střelecký Vrch 677, 463 31 Chrastava
T: ihned

159/2016

Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

162/2016

NTL plynovodní přípojka pro objekt Střední školy strojní, stavební
a dopravní
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta,
vydat kladné vyjádření k žádosti o zřízení NTL plynovodní přípojky pro objekt
Střední školy strojní, stavební a dopravní v pozemku SML p. č. 624/1 v k. ú.
Rochlice u Liberce
T: ihned

163/2016

Převedení práv stavebníka na druhou osobu
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit podpis obou dokumentů dle příloh č. 3 a příloh č. 4
T: ihned

164/2016

Předložení Návrhu dohody o umístění kanalizace k ČSPHM
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Stráž n. N.
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh dohody druhé straně
T: 31. 3. 2016

170/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

171/2016

Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne
23. 4. 2001
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit uzavření tohoto dodatku
T: neprodleně

172/2016

Podání žádosti o bezúplatný převod majetku České republiky – HZS
Libereckého kraje na statutární město Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit podání žádosti o bezúplatný
převod výše uvedeného materiálu do majetku statutárního města Liberec
T: 03/2016

173/2016

Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2016 z Dotačního fondu
Libereckého kraje – „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém
kraji“ a žádost o dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí pro rok 2016“ od MV – generální ředitelství HZS ČR
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového řízení předložit zpracované žádosti
Krajskému úřadu Libereckého kraje a Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje
T: 03/2016

175/2016

Prosba o spolupráci – ochrana občanů před mimořádně obtěžujícím
zápachem – petice (Ing. Stanislav Baloun, místostarosta obce Mimoň)
Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
zajistit podpis petice a další součinnost v této věci
T: neodkladně

176/2016

Podání Žádosti o dotaci z Programu 6.3 Podpora projektové přípravy
Dotačního fondu Libereckého kraje
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit Žádost o poskytnutí dotace statutárního města Liberec Libereckému
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kraji
T: 15. 3. 2016 (do 14:00 hodin – uzávěrka příjmu žádostí)

177/2016

Kulturní centrum kino Varšava – schválení udělení výjimky ze
„Směrnice rady města Liberec č. 03/2015 RM k zadávání veřejných
zakázek statutárním městem Liberec"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch. Ondřejem Pleštilem, Vlčí Vrch 672,
Liberec 15, 460 15, IČ: 87758181 dle přílohy č. 2
T: do 31. 3. 2016

178/2016

Dodatek č. 2 k Žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády
ČR Podpora terénní práce pro rok 2016
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit podpis Dodatku č. 2 k Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu
vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2016 primátorem města a doručit dodatek
na Úřad vlády ČR
T: ihned

180/2016

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím
nového směnečného programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s.
v celkové výši dle variant:
A) 2 000 000 000 Kč
B) 1 900 000 000 Kč
C) 1 800 000 000 Kč
D) rámec 2 000 000 000 Kč s prvním čerpáním 1 800 000 000 Kč
E) ukončení Komunálního dluhopisu a ponechání stávajícího
směnečného programu
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit záměr ke schválení v zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

181/2016

Návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 jako Informaci

182/2016

Návrh rozpočtového opatření č. 1B) – Fond rozvoje a Dotační fondy
statutárního města Liberec na rok 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1B) – Fond rozvoje a Dotační fondy
statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 ke
schválení
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183/2016

Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na
rok 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok
2016 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 ke schválení

184/2016

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených
organizací na roky 2016 – 2020
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených
organizací na roky 2016 – 2020 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 ke schválení

185/2016

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální
zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky – leden a únor 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky – leden
a únor 2016 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 jako Informaci

186/2016

Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na
rok 2016
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, a Ing. Lucii
Sládkové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru ekologie a veřejného
prostoru,
seznámit se schválenými pravidly ředitele příspěvkových organizací ve své
působnosti
T: 31. 3. 2016

187/2016

Majetkoprávní operace – prodej pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

188/2016

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

189/2016

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

190/2016

Majetkoprávní operace – záměr budoucího prodeje pozemku
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Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

191/2016

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

192/2016

Majetkoprávní operace – záměr směny a prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

193/2016

Majetkoprávní operace – pronájem části pozemku
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
vyrozumět žadatele o přijatém usnesení
T: neodkladně

194/2016

Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit uzavření nájemní smlouvy
T: neodkladně

195/2016

Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv dohodou
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit ukončení nájemních smluv dohodou
T: neodkladně

196/2016

Majetkoprávní operace – služebnosti
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
T: neodkladně

197/2016

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
T: neodkladně

198/2016

Vypsání

zadávacího

řízení

na

projektovou

činnost

v rámci
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Integrovaného plánu rozvoje území, Navýšení kapacity MŠ v Liberci
1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení
a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské
činnosti a autorského dozoru a výsledek předložit radě města ke schválení
2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty
související se zadávacím řízením
T: ihned

199/2016

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území, ZŠ Liberec, ulice 5. května
1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení
a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské
činnosti a autorského dozoru a výsledek předložit radě města ke schválení
2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty
související se zadávacím řízením
T: ihned

200/2016

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci navyšování
kapacit ZŠ a MŠ, projektová příprava ZŠ Broumovská
1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení
a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské
činnosti a autorského dozoru a výsledek předložit radě města ke schválení
2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty
související se zadávacím řízením
T: ihned

201/2016

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci navyšování
kapacit ZŠ a MŠ, projektová příprava ZŠ Kaplického
1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení
a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské
činnosti a autorského dozoru a výsledek předložit radě města ke schválení
2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty
související se zadávacím řízením
T: ihned

202/2016

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci navyšování
kapacit ZŠ a MŠ, projektová příprava ZŠ náměstí Míru
1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení
a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské
činnosti a autorského dozoru a výsledek předložit radě města ke schválení
2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty
související se zadávacím řízením
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T: ihned

203/2016

Návrh platu ředitelky Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49,
příspěvková organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku základní školy
T: ihned

204/2016

Jmenování nového člena Řídící pracovní skupiny pro Komunitní
plánování služeb v sociální oblasti v regionu Liberec
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit jmenování nového člena Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování
služeb v sociální oblasti v regionu Liberec
T: neprodleně

205/2016

Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum pro
zdravotně postižené Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

208/2016

Vyjádření SML k potřebnosti sociálních služeb na území města
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat Krajský úřad Libereckého kraje a jednotlivé poskytovatele o přijatém
usnesení
T: 03/2016

210/2016

Souhlas s podáním žádosti Zoologické zahrady Liberec, p. o.
o zapojení do projektu "TAJEMNÍ SOUSEDÉ", zajištění
předfinancování a kofinancování ze strany zřizovatele
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
T: ihned

211/2016

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
1. zveřejnit Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání na webu
SML
2. seznámit s Přehledem základních škol v Liberci a kritérii jejich srovnání
ředitele základních škol, zřizovaných SML
T: 03/2016
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212/2016

Zrušení sankce neposkytnutí dotací z Dotačního fondu SML
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města k projednání
T: 31. 3. 2016

214/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku - „JEŠTĚD SkyRace® 2016“
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

215/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – setkání upravených vozů, Autokemp Pavlovice
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

217/2016

Schválení Projektového záměru „Systém sídelní zeleně v Liberci“
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
předložit ke schválení zastupitelstvu města účast v projektu přeshraniční
spolupráce s názvem „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zelenomodré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína
(BIDELIN)“ a s tím související dokumenty
T: 3. ZM dne 31. 3. 2016

218/2016

SVS a.s. – prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Varšavská
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 03/2016

221/2016

Projektový záměr "Aglomerace Liberec – Zittau: podpora vzájemné
spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) a podání projektové žádosti
o dotaci
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit ke schválení zastupitelstvu města účast v projektu přeshraniční
spolupráce s názvem „Aglomerace Liberec – Zittau: podpora vzájemné
spolupráce, rozvoje a prosperity“ a s tím související dokumenty
T: 3. ZM dne 31. 3. 2016

222/2016

Zrušení
zástavního
práva
v rámci
ukončeného
projektu
„Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do
Sportovního areálu Ještěd“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb a předložit příslušné
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dokumenty ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

223/2016

Schválení přijetí dotace od Libereckého kraje na zpracování
projektové dokumentace cyklostezky od Košické po Poštovní náměstí
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření předmětné Smlouvy a přijetí dotace
T: 31. 3. 2016

224/2016

Schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM
Liberec – zóna „Lidové sady“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

225/2016

Schválení Dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna
„Lidové sady“ – Aktualizace březen 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

226/2016

Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní
a kvalitní život v Liberci
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit k projednání zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

227/2016

Účast v projektu "KINO³" v pozici Lead partnera a podání
projektové žádosti
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit ke schválení zastupitelstvu města účast v projektu přeshraniční
spolupráce s názvem „KINO³“ a s tím související dokumenty
T: 3. ZM dne 31. 3. 2016

230/2016

Převedení práv stavebníka na druhou osobu
1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit podpis Dohody o vymístění
parovodu z koryta řeky Lužické Nisy – „Revitalizace CZT Liberec – GreenNet
UČS 2 – TN Město“
2. odboru hlavního architekta, vydat kladné stanovisko k této věci
T: ihned

232/2016

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2015
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
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předložit závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2015 na zasedání
zastupitelstva města dne 31. 3. 2016

233/2016

Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu
statutárního města Liberec
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
předložit vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů na zasedání
zastupitelstva
T: 03/2016

234/2016

Pověření Komunitních prací Liberec o.p.s. k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu, poskytnutí dotace a dodatky ke
smlouvám na úklid budov ve vlastnictví SML v režimu tzv. in-house
výjimky
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
předložit materiály týkající se pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu a poskytnutí dotace k projednání na 3. zasedání
Zastupitelstva města Liberce dne 31. 3. 2016

236/2016

Směnná smlouva – pozemky v k. ú. Starý Harcov
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení majetkoprávní operaci, jejímž
předmětem je směna pozemků
T: 03/2016

237/2016

Darovací smlouva – výstavba komunikace na p. p. č. 89 v k. ú.
Karlinky
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení tuto majetkoprávní operaci
T: 03/2016

239/2016

Operační plán letního čištění města pro rok 2016
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit realizaci přijatých usnesení rady města a plnění Operačního plánu letního
čištění města Liberce pro rok 2016
T: bez zbytečného odkladu

243/2016

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Kunratická
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu
Kunratická – zřízení světelné signalizace v k. ú. Starý Harcov“, a to mezi
statutárním městem Liberec jako budoucím oprávněným a Libereckým krajem,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 jako budoucím povinným, do
Zastupitelstva města Liberce
T: 03/2016
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247/2016

Hromadný podnět za vybudování přístřešku zastávky MHD
Domažlická
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat žadatele o výsledku projednání hromadného podnětu
T: 03/2016

248/2016

U Opatrovny – parkovací sklopné sloupky, Policie ČR
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit vydání souhlasného stanoviska
T: 03/2016

249/2016

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na podporu vydání publikace
Oblastní galerie Liberec – Německočeská výstava 1906, která bude
vydána ve spojitosti s výstavou o Německočeské výstavě 1906, ve výši
50 000 Kč
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis této Veřejnoprávní smlouvy
T: neprodleně

250/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na
akci "Festival Muzejní noc"
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
informovat ostatní spolupořadatele akce o stanovení výjimky
T: neprodleně

252/2016

Žádost o povolení použití znaku města
Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
vyrozumět žadatele o přijatém usnesení rady města
T: neprodleně

255/2016

Inventarizační zpráva roku 2015
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

259/2016

Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci akce
Technopark Liberec
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit ve spolupráci s externím administrátorem a odborem právním a veřejných
zakázek vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektové
činnosti
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T: ihned

260/2016

Poskytnutí peněžitého daru Dětskému centru Sluníčko
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit tento materiál zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

261/2016

Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh zastupitelstvu města
T: 31. 3. 2016

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
870/2011

Rodinné domy – Hanychov, Irkutská – Charbinská – dopravní
značení
Plánovací smlouva
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy veřejného majetku,
po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný
podpis výše uvedeného smluvního dokumentu
T: 01/2012

389/2014

Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní
komunikace Hašlerova
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
Zajistit zpracování projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti
T: 11/2014

171/2015

Dlouhodobé financování SML – plán na rok 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
poptávkové řízení zrealizovat a výsledek předložit do RM
T: 30. 6. 2015

696/2015

Parkovací systém ve městě Liberci – SMS platby za parkovné úvodní
analýza
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek připravit veřejnou zakázku
– provozovatele služby SMS parkovné, jejímž hlavním kritériem bude výše marže
z ceny parkovného
T: 12/2015
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697/2015

Parkovací systém ve městě Liberci – platby prostřednictvím
univerzálního platebního portálu
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci se společností Liberecká IS a.s., odborem ekonomiky, odborem
právním a veřejných zakázek a Městskou Policií Liberec předložit radě města
Liberce ke schválení další postup, finanční a realizační harmonogram zavedení
projektu univerzálního platebního portálu
T: 12/2015

699/2015

Parkovací systém ve městě Liberci - Rezidentní a abonentní stání
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci se společností Liberecká IS a.s., zajistit úpravu v programu
MP MANAGER
T: 11/2015

734/2015

Havarijní stav ocelové konstrukce tubusu Ještěd
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit podpis smlouvy
o dílo na realizaci akce
2. bezodkladně informovat radu města na její nejbližší schůzi po uzavření
smlouvy o dílo o stavu a realizaci akce
3. zjistit a předložit informace radě města o důvodech vzniku havarijního stavu
a určení odpovědných osob za jeho vznik
T: ihned

1016/2015 Pravidla pro poskytování dotací z dílčích fondů Dotačního fondu
SML a správní rady dílčích fondů Dotačního fondu SML
1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, po zřízení dílčích fondů
Dotačního fondu SML jmenovat tajemníky těchto fondů
T: neprodleně
2. Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit
funkčnost elektronických formulářů pro podávání žádostí o dotace z Dotačního
fondu SML
T: leden 2016

1027/2015 Schválení projektového záměru Kulturní centrum kino Varšava
1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit projektový záměr
Kulturní centrum kino Varšava dle přílohy č. 1 k připomínkám zastupitelstvu
města
T: 01/2016
2. vedoucímu projektu (Ing. Noswitz), zahájit ve spolupráci s Odborem právním
a veřejných zakázek přípravu potřebných dokumentů k vypsání zadávacího řízení
na zhotovitele projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce a asanace
objektu bývalého kina Varšava v předpokládané hodnotě max. 2,5 mil. Kč
vč. DPH a poté tyto předložit ke schválení radě města
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T: 01/2016

Částečně jsou plněna usnesení:
142/2016

Schválení projektového záměru Technopark Liberec
Tomáši Kyselovi, vedoucímu projektu,
vypracovat Plán projektu a předložit k projednání Projektové kanceláři
T: 03/2016
Částečně splněno – nyní se vypracovává plán projektu, který bude zahrnovat všechny
objekty areálu bývalého LVT. Je vypsáno výběrové řízení na projekční práce na objekty:
I, E, D.
Nový kontrolní termín: 05/2016

157/2016

Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Starý Harcov
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit zpracování a uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle
schváleného usnesení
T: neodkladně
Částečně splněno – smlouva odeslána dne 5. 4. 2016 k podpisu zúčastněným stranám
Nový kontrolní termín: 05/2016

158/2016

Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Horní Hanychov
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle
schváleného usnesení
T: neodkladně
Částečně splněno – smlouva odeslána dne 5. 4. 2016 k podpisu zúčastněným stranám
Nový kontrolní termín: 05/2016

206/2016

Dohoda o úpravě vztahů k městským bytům v Bytovém družstvu
VLNAŘSKÁ
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit podpis Dohody o správě městských bytů v Bytovém družstvu VLNAŘSKÁ
T: neprodleně
Částečně splněno – čekání na podpis druhé strany. Dohoda byla za SML podepsána
30. 3. Druhá strana byla vyzvána k podpisu dne 30. 3. Dle vyjádření BDV ze dne
7. 4. podepíší v týdnu 11. – 15. 4.
Nový kontrolní termín: 04/2016

228/2016

Dostavba tř. 1. Máje, Liberec – objekty A a B – návrh druhé změny
(oprava řešení parkování osobních automobilů) k vydanému územnímu
rozhodnutí
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Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
odpovědět žadatelům ve smyslu důvodové zprávy
T: neprodleně
Částečně splněno – odpověď předána k podpisu a odeslání na odbor kancelář primátora
Nový kontrolní termín: 04/2016

229/2016

Středotlaká (STL) plynovodní přípojka pro stavbu CNG plynové
stanice
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat dohodu o umístění STL plynovodní přípojky pro CNG stanici dle přílohy
č. 2
T: ihned
Částečně splněno – dne 31. 3. 2016 dohoda odeslána k podpisu druhé straně
Nový kontrolní termín: 05/2016

Z prodloužených termínů jsou částečně plněna usnesení:
420/2015

Schválení projektových záměrů
1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, zahájit přípravu projektu
T: 09/2015
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli MP Liberec, zahájit přípravu projektu
T: 09/2015
Částečně splněno – rada města schválila námět projektu
Nový kontrolní termín: 06/2016

Průběžně jsou plněna usnesení:
692/2015

Hromadný podnět na řešení dopravní situace v oblasti Lukášovského
údolí, Liberec
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
V případě schválení varianty B
předložit dokumentaci s návrhem opatření radě města ke schválení
T: 03/2016
Průběžně plněno – čeká se na projektovou dokumentaci od projektanta
Nový kontrolní termín: 05/2016

1014/2015 Návrh projektu Rozvoj metropolitní sítě optických vláken Liberec
MAN v letech 2016 – 2021
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, aby ve
spolupráci s Odborem správy veřejného majetku, Odborem ekonomiky
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a Libereckou IS, a.s.:
1. sledovat vývoj v IPRÚ s ohledem na dotační tituly na tento projekt
2. zajistil dle doporučení odboru ekonomiky potřebné podklady a dokumenty,
nutné pro vklad tras Velkého okruhu MAN do majetku města (faktury,
a znalecké posudky tam, kde nelze vyčíslit hodnotu nabytého majetku apod.)
3. zajistil zaevidování výše uvedených tras v účetní evidenci majetku města
4. zajistil převod majetkové evidence Velkého okruhu MAN do garance Odboru
informatiky a řízení procesů
T: 31. 3. 2016
5. nárokoval finanční prostředky na výše uvedené podklady a dokumenty
k realizaci výše uvedených majetkových převodů
T: dle nejbližšího termínu pro rozpočtové opatření
Průběžně plněno – v rámci IPRÚ je počítáno s rozvojem MAN v oblasti připojení
základní škol k MAN. Ze strany odboru majetkové správy jsou připraveny všechny
potřebné podklady a dokumenty k zaevidování.
Prodloužení termínu k vlastnímu zaevidování do majetku města a zajištění převodu
tohoto majetku na odbor informatiky a řízení procesů do 31. 5. 2016.
Nový kontrolní termín: 05/2016

166/2016

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463 s Lesy ČR, s. p.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463 mezi statutárním
městem Liberec a Lesy České republiky, s. p.
T: bez zbytečného odkladu
Částečně splněno – čeká se na podpis dodatku, který byl dne 6. 4. 2016 odeslán
protistraně
Nový kontrolní termín: 04/2016

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
795/2014

Revokace usnesení rady města č. 591/08
odboru hlavního architekta,
připravit podklady pro zadání a návrh dalšího postupu
T: do 31. 10. 2014
Průběžně plněno – Bude jednáno s vedením města o možnosti revokace tohoto usnesení,
a to z důvodu nastalých skutečností – stabilizace dodávek tepla a podepsání smluv
o odběru tepelné energie ze systému CZT.
Nový kontrolní termín: 09/2016

846/2015

Parkovací systém ve městě Liberci
Pořízení nových parkovacích automatů a vypsání veřejné zakázky
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
předložit radě města Liberce ke schválení zadávací dokumentaci na pořízení
nových parkovacích automatů
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T: 01/2016
Průběžně plněno – na rok 2016 je pronájem parkovacích automatů (PA) od společnosti
TSML a.s., v 05/2016 bude RM předloženo variantní řešení na odkup stávajících PA od
společnosti TSML a.s. či nákup nových PA, zpracovává se podrobná analýza
Nový kontrolní termín: 07/2016

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
559/2011

Komunikace U Mlýna – rekonstrukce komunikace Plánovací smlouva
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke
schválení
T: 01/2012
Nesplněno - Darovací smlouva nebyla dosud uzavřena. Investor řeší směnu pozemků, po
provedené směně dojde k uzavření darovací smlouvy.
Nový kontrolní termín: 12/2018

48/2012

Plánovací smlouva – Horská
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru správy
veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke
schválení
T: 12/2013
Nesplněno – Darovací smlouva nebyla dosud uzavřena. Investor požaduje od statutárního
města finanční podíl, i přesto, že věděl, jaké jsou podmínky již před podpisem Plánovací
smlouvy – statutární město se finančně nepodílí na těchto investičních akcích.
Nový kontrolní termín: 12/2018

277/2015

Hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2015
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
předložit RM závěrečné vyhodnocení a nový návrh hlavních úkolů na rok 2016
T: 31. 1. 2016
Nesplněno – po domluvě s náměstkem Korytářem přesunuto do dubna
Nový kontrolní termín: 04/2016
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