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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
dubnu 2016
V měsíci d u b n u 2016 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
774/2015

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: 04/2016

810/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
Lukáši Pohankovi, starostovi MO,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
T: 04/2016
Splněno – bod I/1.

970/2015

Projektové náměty a záměry – navýšení kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
po schválení žádostí na MŠMT a zařazení mezi podpořené projekty předložit výše
uvedené projektové žádosti společně se všemi přílohami ke schválení do
zastupitelstva města ke schválení vyčleněných finančních prostředků
rozpočtovým opatřením
T: po schválení žádosti předpoklad – 04/2016

61/2016

Veřejnoprávní smlouva s městem Frýdlant
Vedoucímu ekonomického odboru MML,
při rozpočtovém opatření, navýšit rozpočet městské policie o příjmy
z veřejnoprávní smlouvy
T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření

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. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zařadit do rozpočtu SML, odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, v rámci
nejbližšího rozpočtového opatření 2016 částku 220 000 Kč na provozování
expozice Zapomenuté dějiny města Liberce pro rok 2016
T: nejbližší rozpočtové opatření SML 2016

118/2016

Oprava komunikace Dr. M. Horákové I – zveřejnění předběžných
informací
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek odeslání formuláře
Oznámení předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek na
připravovanou realizaci akce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku
Melantrichova-Hradební“
T: 04/2016

121/2016

Dr. M. Horákové I – přeložky vedení ČEZ
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. po schválení předloženého návrhu „Žádosti o přeložku zařízení distribuční
soustavy“ pro akci „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku
Melantrichova-Hradební“ zajistit odeslání této žádosti a následné uzavření
příslušných smluvních dokumentů
T: 04/2016
2. zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2016 na akci „Oprava
komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ finanční
prostředky na realizaci přeložek distribučního a komunikačního zařízení
T: 04/2016

122/2016

Smlouva o spolupráci – Bytová výstavba – Zelená Střecha
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši
252 890 Kč a současně navýšit výdajovou položku odboru správy veřejného
majetku projektová dokumentace neinvestičních akcí
T: 04/2016

131/2016

Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy – činnost
Jednotného kontaktního místa (dále jen "JKM") v roce 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit zařazení příslušné poskytnuté dotace v celkové výši 300 000 Kč do
nejbližšího rozpočtového opatření
T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření

136/2016

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. března
2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit zastupitelstvu města návrh na změnu rozpočtu související se změnou
organizačního řádu a vytvořením nových pracovních míst
T: do 30. 4. 2016

142/2016

Schválení projektového záměru Technopark Liberec
Tomáši Kyselovi, vedoucímu projektu,
pokračovat ve vyjednávání o přípravě projektové žádosti v rámci operačního
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programu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014 – 2020
T: průběžně

156/2016

Předžalobní upomínka – výzva k úhradě dlužné částky
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,
1. zaslat JUDr. Vladimíru Kašparovi, odpověď statutárního města Liberec dle
přílohy č. 2
2. jednat o této věci s vedoucími odborů majetkové správy, správy veřejného
majetku, ekonomiky a dopravy
3. navrhnout radě města další postup v této věci
T: 04/2016

165/2016

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP M. H., kterého zastupuje
P. H. na komunikaci ul. Za Humny
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP N. F. na komunikaci
ul. Gutenbergova
3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP Š. H. na komunikaci
ul. Gagarinova
4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP H. B. na komunikaci
ul. Kašparova
5. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P J. V. na komunikaci
ul. Kozinova
T: 04/2016

168/2016

Souvislá údržba komunikace Šamánkova – realizace akce
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava
ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž.
sítí, Liberec“
T: 04/2016
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava
ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž.
sítí, Liberec“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení
a vítězného uchazeče
T: 04/2016
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169/2016

Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec – realizace akce
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Souvislá
údržba komunikace Oblačná, Liberec“
T: 04/2016
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Souvislá údržba
komunikace Oblačná, Liberec“, předložit radě města ke schválení výsledek
výběrového řízení a vítězného uchazeče
T: 04/2016

174/2016

Jmenování vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Magistrátu
města Liberec
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
provést jmenování nové vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru podle
zákona

207/2016

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
1. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou
službou (dále jen DPS) s P. M. a H. J., náhradník: D. W.
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné
se Z. M., K. J. a L. J., náhradníci pro byty 2+1 a 3+kk jsou v pořadí: V. J.
a N. R.
3. uzavřít nájemní smlouvu na byt sociální standardního typu s K. S., náhradník:
R. E.
4. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s G. P.,
náhradník: K. V. a P. M., náhradník: T. S.
5. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s O. R., náhradník: H. A.
6. uzavřít nájemní smlouvy na byty v domě s věcně usměrňovaným nájemným
s M. V., náhradník: H. A. a S. M., náhradník: H. A.
7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytům pro
příjmově vymezené osoby s K. M. do 31. 5. 2018, P. I. do 31. 10. 2016
a P. M. do 31. 3. 2018
8. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě k bytům startovacím se S. M. do
31. 5. 2018, Č. P. do 30. 9. 2016 a B. R. do 30. 11. 2016
9. informovat nájemníka H. J. o neprodloužení nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby
T: 04/2016

216/2016

Vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro projekt
"Revitalizace fotbalového stadionu Vesec"
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektové
dokumentace a autorského dozoru v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec
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T: 04/2016

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. Lucii Sládkové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru ekologie
a veřejného prostoru,
ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí, odborem právním a veřejných
zakázek a odborem kanceláře tajemníka, zajistit uzavření dodatků ke smlouvám
o dílo se společností Komunitní práce Liberec, o. p. s.
T: 30. 4. 2016

240/2016

Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2016
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Opravy výtluků
na komunikacích po zimním období 2016“
T: 04/2016

241/2016

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP R. K., na komunikaci
ul. Gagarinova
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP N. G., na komunikaci
ul. Halasova
T: 04/2016

242/2016

Žádost společnosti HELIOS MB, s. r. o. o odklad platby za zřízení
služebnosti
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberec
T: 04/2016
2. postupovat v souladu s přijatým usnesením
T: 04/2016

244/2016

Žádost o rozšíření parkovací plochy v Libušině ul.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat žadatele o výsledku projednání žádosti
T: 04/2016
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245/2016

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – Kunratická
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
T: 04/2016

246/2016

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – lokalita
Svobody
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
T: 04/2016

251/2016

Podání dotační žádosti v rámci Výzvy č. 03_15_033 Ministerstva práce
a sociálních věcí
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit Žádost o poskytnutí podpory v systému MS2014+ poskytovateli dotace
T: 11. 4. 2016 (uzávěrka příjmu žádostí)

262/2016

Majetkoprávní operace – pronájem pozemku
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
1. zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy
2. připravit záměr prodeje pozemku pod předmětnou garáží
T: neodkladně

263/2016

Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit ukončení nájemních smluv odesláním výpovědí a uzavřením dohody
a následně zajistit převzetí pozemků
T: neodkladně

264/2016

Majetkoprávní operace – změna rozsahu nájemních smluv
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření dodatků k nájemním smlouvám
T: neodkladně

265/2016

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

266/2016

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

267/2016

Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
T: 28. 4. 2016

268/2016

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7,
příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit zveřejnění konkursního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a jeho realizaci
T: neprodleně

269/2016

Předžalobní upomínka – výzva k náhradě nemajetkové újmy
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,
zaslat Mgr. Zuzaně Nedomlelové, advokátce, odpověď statutárního města Liberec
dle přílohy č. 3
T: bezodkladně

273/2016

Podání projektové žádosti "Zefektivnění strategického plánování
a rozvoj MA21 SML"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
dopracovat žádost a zajistit její podání ve výzvě 33 OPZ
T: do 11. 4. 2016

274/2016

Jmenování hodnotitelů projektů z Ekofondu pro rok 2016
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
připravit jmenovací listiny pro výše uvedené hodnotitele a zajistit jejich
podepsání

278/2016

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP H. R. na komunikaci
ul. Balbínova,
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP B. D. na komunikaci ul.
Ruprechtická,
T: 04/2016

279/2016

Specifikace dopravních závad zálivů zastávek MHD
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. písemně informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou, a. s. o přijatém usnesení rady města
T: 04/2016
2. písemně informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou, a. s. o vlastnících autobusových zálivů 12. Pavlovice křižovatka
(obratiště) tj. obec Stráž nad Nisou a 9. zastávky Dožínková (směr Fügnerova)
– bez navazujícího nástupiště tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, a. s. se žádostí,
aby společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
informovala o stavebně technickém stavu předmětných autobusových zálivů
T: 04/2016
3. písemně si vyžádat od společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou, a. s. vzorové řezy včetně druhu materiálů a skladeb konstrukcí
a situace staveb autobusových zálivů včetně nástupišť, které plně vyhoví
vozovým jednotkám společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce,
a. s. a které budou pro město Liberec závazné z hlediska budoucích staveb
autobusových zálivů včetně nástupišť
T: 04/2016

280/2016

Darovací smlouva STILLKING FILMS, s. r. o.
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
zajistit podpis darovací smlouvy
T: neprodleně

281/2016

Schválení Projektového záměru „Městské stromy v extrémním
prostředí“
1. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit
provedení všech úkonů spojených se schválenou účastí v projektu, podepsat
smlouvu o spolupráci a projektovou žádost o dotaci vč. příslušných příloh
T: 13. 4. 2016
2. Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit
předložení zastupitelstvu města ke schválení vyčlenění finančních prostředků
rozpočtovým opatřením ve výši 210 100 Kč, tj. 80 080, 69 EUR (pozn.:
devizový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 26,000)
T: 4. ZM dne 28. 4. 2016

285/2016

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik
„v likvidaci“ pana Kamila Mejsnara – účetní závěrka 2015
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci"
s výsledkem rozhodnutí rady města
T: 30. 4. 2016

286/2016

Majetkoprávní operace – prodej pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
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T: 28. 4. 2016

287/2016

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 28. 4. 2016

288/2016

Majetkoprávní operace – výkup pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 28. 4. 2016

289/2016

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 28. 4. 2016

290/2016

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

291/2016

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

292/2016

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

295/2016

Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec – Technopark Liberec
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o.,
IČ 18381481, se sídlem U besedy 414/8, 460 07 Liberec, za nabídkovou cenu ve
výši 124 000,00 Kč bez DPH
T: 22. 4. 2016

296/2016

Záměr Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., pronajmout
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nebytové prostory na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat ředitele Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., o usnesení RM
T: ihned

297/2016

Změna v personálním obsazení komise pro občanské obřady
a záležitosti
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit jmenování nové členky komise
T: neprodleně

298/2016

Jmenování hodnotitelů žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města
Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit jmenování hodnotitelů
T: ihned

302/2016

Vyjádření SML k potřebnosti sociálních služeb na území města
v souvislosti s požadovaným navýšením kapacit neziskových
organizací
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat jednotlivé poskytovatele o přijatém usnesení
T: 04/2016

303/2016

Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých
souvisejících práv, povinností a závazků příspěvkových organizací
DC SLUNÍČKO a DDM Větrník
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál k projednání zastupitelstvu města
T: 28. 4. 2016

304/2016

Zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec,
příspěvková organizace
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení
T: 28. 4. 2016

305/2016

Zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková
organizace
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení
T: 28. 4. 2016
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306/2016

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové
organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit zveřejnění konkursního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a jeho realizaci
T: neprodleně

307/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – koncert Machnínský rock 2016
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

308/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – akce Big Band Jam 2016
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

309/2016

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec –
Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit výše uvedený projekt ke schválení vyřazení z indikativního seznamu
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Zastupitelstvu statutárního města Liberec
T: 28. 4. 2016

310/2016

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků od Státního
pozemkového úřadu
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 28. 4. 2016

311/2016

Schválení projektového záměru „Realizace cyklostezky za ČOV
a části cyklostezky Machnín – Chrastava“ a účasti v projektu „Kolem
kolem Jizerek“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit ke schválení zastupitelstvu města účast v projektu přeshraniční
spolupráce s názvem „Kolem kolem Jizerek“ a zajistit podpis dohody
o spolupráci
T: 4. ZM dne 28. 4. 2016

312/2016

MŠ DOMINO, s. r. o. – žádost o změnu nájemní smlouvy
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Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit záměr na úpravu smlouvy ke schválení zastupitelstvu města
T: 28. 4. 2016

313/2016

Vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro
rekonstrukci objektu bývalého kina Varšava
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit vypsání výběrového řízení a vyhodnocení výběrového řízení „Projektová
příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I,
ul. Frýdlantská“ na dodavatele dokumentace pro vydání stavebního povolení
a dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci objektu bývalého kina
Varšava, Frýdlantská č. p. 285/16, Liberec I, 460 01 a autorského dozoru dle
přílohy č. 2 a 3 a výsledek výběrového řízení předložit radě města ke schválení
T: 04/2016

315/2016

Nákup náhradních dílů na herní prvky na dětská hřiště v Rochlicích –
výjimka ze směrnice RM
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
objednat originální náhradní díly na herní prvky na dětská hřiště v revitalizované
části sídliště Rochlice od firmy HAGS Praha, s. r. o., Platnéřská 9, 110 00 Praha 1
T: neprodleně

318/2016

Úmysl SML uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a. s.
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit předmětný materiál k projednání na Zastupitelstvu města Liberec
T:04/2016

321/2016

Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města,
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberec,
T: 04/2016
2. postupovat v souladu s přijatým usnesením,
T: 04/2016

322/2016

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – ul. Oblačná
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
T: 04/2016

325/2016

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8/12/0124 – Hybešova ul.
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
„Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě“ předložit Zastupitelstvu statutárního města
Liberec ke schválení
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T:04/2016

326/2016

Plánovací smlouva – Rezidenční výstavba – Františkov
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
„Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke
schválení
T:04/2016

330/2016

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

332/2016

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa
v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko na projekt "Rytíř
Roland – symbol, který spojuje partnerská města Liberec a Žitavu"
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit předložení materiálu do zastupitelstva města
T: 28. 4. 2016

333/2016

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v
programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko na projekt
"Liberec/Žitava – zapomenuté památky"
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit předložení materiálu do zastupitelstva města
T: 28. 4. 2016

334/2016

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí na realizaci Veletrhu dětské knihy v Liberci v roce 2016
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
T: neprodleně

335/2016

Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Dopravní podnik
měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec k projednání
T: 28. 4. 2016
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336/2016

Uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec
a společností HOLD Production, s. r. o.
Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
zajistit podpis této dohody
T: neprodleně

337/2016

Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS,
a. s., za rok 2015
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat předloženou zprávu
T: neprodleně

338/2016

Žádost o dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí
pro rok 2017“ od MV – generální ředitelství HZS ČR
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového řízení předložit zpracovanou žádost
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
T: 04/2016

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
96/2015

Doplnění signálních programů pro řadiče LB. 18 křižovatky
Hodkovická Mařanova a LB. 16 křižovatky Jablonecká Kunratická
a úprava nasvětlení přechodů křižovatky LB. 16
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit veškeré legislativní postupy a realizaci navržených usnesení,
T: 12/2015

346/2015

Záměr prodloužení nájemní smlouvy – Střední zdravotnická škola,
Kostelní 8/9, Liberec 2
1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, projednat schválenou variantu
s členkou rady Libereckého kraje pí. Losovou
T: neodkladně
2. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou variantou
T: neodkladně

586/2015

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok
2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2020
1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, pro zajištění přípravy
a schválení rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2016 a rozpočtového
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výhledu na roky 2017 – 2020 dodržení termínů schváleného harmonogramu
2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtu
statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a rozpočtového
výhledu na roky 2017 – 2020 zastupitelstvu města dne 10. 12. 1015 ke schválení

8/2016

MŠ DOMINO, s. r. o. – žádost o úpravu nájemného na rok 2016
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zadat vypracování znaleckého posudku na ocenění zhodnocení objektu č. p. 115
v Proletářské ul., Doubí u Liberce
T: bezodkladně

42/2016

Schválení projektového záměru „Revitalizace fotbalového stadionu
Vesec“ – obnova umělého trávníku
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zahájit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek přípravu
potřebných dokumentů k vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové
dokumentace pro revitalizaci fotbalového stadionu Vesec v předpokládané
hodnotě 250 000 Kč bez DPH a poté tyto dokumenty předložit ke schválení radě
města
T: 01/2016

87/2016

Darovací smlouva
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
výše uvedenou darovací smlouvu podepsat
T: neprodleně

120/2016

Uzavření smlouvy o „výpůjčce pozemku“ pro služební účely Policie
ČR
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce
T: bez zbytečného odkladu

125/2016

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec na provoz areálu koupaliště Sluníčko
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis této veřejnoprávní smlouvy
T: neprodleně

132/2016

Darovací smlouva MLÝN PERNER
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
výše uvedenou darovací smlouvu podepsat
T: neprodleně
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133/2016

Darovací smlouva PIVOVAR SVIJANY
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
výše uvedenou darovací smlouvu podepsat
T: neprodleně

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

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
VLNAŘSKÁ

družstvu

T: neprodleně

228/2016

Dostavba tř. 1. Máje, Liberec – objekty A a B – návrh druhé změny
(oprava řešení parkování osobních automobilů) k vydanému
územnímu rozhodnutí
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
odpovědět žadatelům ve smyslu důvodové zprávy
T: neprodleně

Částečně jsou plněna usnesení:
1036/2014 SVS, a. s. – dodatek nájemní smlouvy a záměr budoucího prodeje
stavby vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Horní Hanychov,
ul. Sáňkařská – Sdruženářská
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí včetně ochranných
pásem pro předmět nájmu v rozsahu stanoveném geodetickým zaměřením
T: do 27. 4. 2016
Částečně splněno – smlouva mezi SML a vlastníkem pozemku podepsaná, chybí podpis
SVS Teplice, pak vklad na KN
Nový kontrolní termín: 05/2016

160/2016

Postup při porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Integrovaný
systém řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných
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a zakládaných organizací"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit na základě došlého rozhodnutí, respektive výměru zaplacení v termínu
vyměřené penále a následně požádat o jeho prominutí
T: podle doručeného rozhodnutí FÚ
Částečně splněno – rozhodnutí doručeno (nulový výměr). V současné době se čeká na
vyměření penále, které bude uhrazeno a následně požádáno o prominutí v souladu
s usnesením
Nový kontrolní termín: 06/2016

209/2016

Plnění usnesení ZM č. 122/09 z 25. června 2009
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a odborem ekonomiky
zajistit příslušnosti jednotlivých exekucí
T: 04/2016
Částečně splněno – jsou vyžádány nezávislé právní analýzy
Nový kontrolní termín: 07/2016

331/2016

Uzavření smlouvy o poskytování reklamních mediálních služeb se
společností HyperCube, a. s.
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
uzavřít smlouvu
T: neprodleně
Částečně splněno – čekání na podpis protistrany – smlouva zaslána 28. 4. 2016
Nový kontrolní termín: 05/2016

Z prodloužených termínů jsou částečně plněna usnesení:
277/2015

Hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2015
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
1. tyto kroky v průběhu roku 2015 realizovat
T: 31. 12. 2015
2. předložit RM závěrečné vyhodnocení a nový návrh hlavních úkolů na rok 2016
T: 31. 1. 2016
Částečně splněno – materiál byl již několikrát předložen do RM, ale na pokyn náměstka
Korytáře byl vždy stažen z programu pro dopracování
Nový kontrolní termín: 06/2016

28/2016

Prodej pozemků Libereckému kraji
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
projednat ve Finančním výboru a zveřejnit na úřední desce záměr prodeje
schválených pozemků za schválenou cenu
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T: neodkladně
Částečně splněno – v červnu budou do RM předloženy nové varianty
Nový kontrolní termín: 06/2016

Průběžně jsou plněna usnesení:
685/2015

Stavebně technický průzkum budov na hřbitovech v majetku SML
a statický průzkum hřbitovní zdi v Ruprechticích
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
předložit radě města Liberce ke schválení střednědobý – 4 letý plán oprav
nemovitostí na hřbitovech ve vlastnictví města Liberce,
T: 04/2016
Průběžně plněno – plán oprav nemovitostí na hřbitovech ve vlastnictví města Liberec je
ve stavu příprav
Nový kontrolní termín: 12/2016

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
a Libereckou IS, a.s.:
zajistil převod majetku tvořeného Velkým okruhem MAN do správy Liberecké
IS, a.s. v režimu platného znění uzavřené smlouvy na Provoz a správu
informačního systému města Liberce, a to uzavřením příslušného dodatku k této
smlouvě
T: 30. 4. 2016
Průběžně plněno – ze strany odboru majetkové správy byly připraveny všechny potřebné
podklady a dokumenty k zaevidování. Předmětný majetek je již zaevidován
v ekonomickém systému. V současné době probíhá interní převod předmětného majetku
z odboru majetkové správy na odbor informatiky a řízení procesů. Současně je také
připravován dodatek ke smlouvě s Libereckou IS, a. s. za účelem správy předmětného
majetku.
Nový kontrolní termín: 08/2016

121/2016

Dr. M. Horákové I – přeložky vedení ČEZ
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o realizaci přeložky podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě“ pro akci „Oprava komunikace
Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ zajistit ve spolupráci
s odborem právním a veřejných zakázek uzavření příslušného smluvního
dokumentu a zajistit řádnou realizaci přeložky
T: 04/2016
Průběžně plněno – příprava smlouvy, čekání na zaslání dokumentu
Nový kontrolní termín:12/2016
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167/2016

Návrh oprav a ostatních akcí – Likrem, s. r. o.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
projednat se zástupci společnosti Likrem, s. r. o., IČ: 46712747 na zasedání
Smutečního fondu případné investice do oprav a postup při opravách budovy
krematoria
T: 04/2016
Průběžně plněno – 24. 5. 2016 proběhne zasedání Smutečního fondu, kde budou
probrány případné investice do oprav a postup při opravách budovy krematoria
Nový kontrolní termín: 05/2016

219/2016

Schválení projektového záměru „Sociální bydlení města Liberce“
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
vypracovat předpokládaný časový harmonogram etap projektu a předložit jej
k projednání Projektové kanceláři
T: 04/2016
Průběžně plněno – záměr schválen, harmonogram je zpracován, následně bude upraven
dle nových podmínek schválených na MMR
Nový kontrolní termín: 06/2016

293/2016

Pronájem pozemků pro pořádání Farmářských trhů – Forum
Liberec, s. r. o.
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit uzavření nájemní smlouvy
T: neodkladně
Průběžně plněno – čekání na podpis smlouvy – nájemní smlouva zaslána 2. 5. 2016
OC Forum Liberec, s. r. o.
Nový kontrolní termín: 06/2016

327/2016

Smlouva o spolupráci – Rezidenční výstavba – Františkov
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
T: 04/2016
Průběžně plněno – čeká se na podpis protistrany – smlouva předána 28. 4. 2016
Nový kontrolní termín: 05/2016

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
8/2016

MŠ DOMINO s.r.o. – žádost o úpravu nájemného na rok 2016
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
předložit radě města k projednání výsledek ocenění technického zhodnocení
objektu č. p. 115 Proletářská ul. včetně návrhu příslušné změny smlouvy o nájmu
a koupi najaté věci reg. č. 7/10/0011
T: 02/2016
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Průběžně plněno – nové technické posouzení bude zpracováno do 6. 5. 2016
Nový kontrolní termín: 06/2016

42/2016

Schválení projektového záměru „Revitalizace fotbalového stadionu
Vesec“ – obnova umělého trávníku
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
vypracovat plán projektu a předložit k projednání projektové kanceláři
T: 01/2016
Průběžně plněno – plán projektu je živý dokument
Nový kontrolní termín: 12/2016

44/2016

ČSPHM Stráž n. N. – odmítnutí finančních požadavků firmy EDI
Liberec, a. s.
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
dále jednat se zástupci firmy EDI Liberec, a.s. o vyřešení vzniklé situace, a to
v duchu podepsaného Memoranda, bez uplatnění neoprávněných finančních
požadavků vůči městu Liberec
T: ihned
Průběžně plněno – průběžně jsou činěny kroky ve snaze vyřešit vzniklou situaci tím, že
se prověřují možnosti jednání o dohodě obou stran
Nový kontrolní termín: 09/2016

Nesplněna jsou usnesení:
31/2016

Záměr přidělení dvou bytových jednotek ve vlastnictví SML
uprchlíkům zařazeným do projektu G21
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
provést úkony vedoucí k přidělení dvou bytových jednotek ve vlastnictví SML
uprchlíkům zařazeným do projektu G21
T: 04/2016
Nesplněno – v rámci uvedeného projektu do této chvíle nezazněl konkrétní požadavek od
společnosti Generace 21
Nový kontrolní termín: 07/2016

161/2016

Návrh postupu řešení nesrovnalosti v případě neuznání důkazních
prostředků v rámci Rozhodnutí o stanovení lhůty podle ustanovení § 88
odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, na základě podezření na nesrovnalost u projektu „Zvýšení
efektivity fungování statutárního města Liberec a Dopravního podniku
města Liberec"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit výběr odborné externí společnosti, která bude zastupovat SML ve věci
vypořádání dotčené nesrovnalosti a využití veškerých opravných prostředků
a předložit výběr této společnosti ke schválení v RM
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T: nejbližší RM po doručení rozhodnutí FÚ
Nesplněno – v současné době nebylo doručeno rozhodnutí FÚ
Nový kontrolní termín: 06/2016

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
740/2015

Rezignace Ladislava Duška na funkci předsedy Komise pro kulturu
a cestovní ruch SML
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí,
předložit Radě města Liberec návrh jmenování nového předsedy komise pro kulturu
a cestovní ruch
T: 12/2015
Nesplněno – komise pro kulturu a cestovní se neshodla na jménu nového předsedy
Nový kontrolní termín: 05/2016

Pro vypuštění ze sledování jsou navržena usnesení:
810/2015

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
Lukáši Pohankovi, starostovi MO,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
T: 04/2016
Vypustit ze sledování – bod I/2. – z důvodu změny trasy nová žádost, projednána v RM 5.
1. 2016, usnesením č. 3/2016 bylo zrušeno usnesení č. 810/2015/I/2 a schváleno zřízení
nové služebnosti
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