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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
červnu 2016
V měsíci č e r v n u 2016 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
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:
informoval radu města o průběhu jednotlivých projektu
T: 06/2016

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 realizaci dovybavení Velkého okruhu MAN optickými technologiemi
T: 30. 6. 2016

1027/2015 Schválení projektového záměru Kulturní centrum kino Varšava
vedoucímu projektu (Ing. Noswitz),
vypracovat Plán projektu a předložit k projednání projektové kanceláři
T: 06/2016

115/2016

Podnět o zajištění bezpečného přecházení u ZŠ a MŠ ul. Krajinská
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat žadatele o výsledku projednání hromadného podnětu a zajistit
realizaci přijatého usnesení
T: 06/2016

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,
ve spolupráci s odborem dopravy aktualizovat obecně závaznou vyhlášku
statutárního města Liberec č. 1/2008, o povinnosti prokázat zkouškou znalosti
místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele,
znalosti obsluhy taxametru, jako podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby na
území města Liberec, a o způsobu provádění této zkoušky (dále jen „zkoušky

z místopisu“)
T: 06/2016

259/2016

Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci akce
Technopark Liberec
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit řádné plnění veřejné zakázky
T: průběžně

279/2016

Specifikace dopravních závad zálivů zastávek MHD
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. zpracovat diagnostický průzkum včetně návrhu opravy stávajících
nevyhovujících krytů komunikací následujících autobusových zálivů:
zastávka Ječná (směr Fügnerova),
zastávka Polní (obratiště),
zastávka Ječná (směr Kunratická),
zastávka Hrdinů (směr Fügnerova),
zastávka Slovanská (směr Fügnerova),
T: 06/2016
2. v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat finanční prostředky na opravy
stávajících nevyhovujících krytů komunikací následujících autobusových
zálivů:
zastávka Ječná (směr Fügnerova),
zastávka Polní (obratiště),
zastávka Ječná (směr Kunratická),
zastávka Hrdinů (směr Fügnerova),
zastávka Slovanská (směr Fügnerova),
T: 06/2016

312/2016

MŠ DOMINO, s. r. o. – žádost o změnu nájemní smlouvy
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
činit příslušné kroky k úpravě nájemního vztahu včetně dořešení úhrady za
zhodnocení předmětu nájmu a poté předložit k projednání radě města
T: 7. 6. 2016

367/2016

Svítidla na křižovatku Žitavská x 1. máje
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. zajistit vystavení objednávky na dodávku svítidel s vybraným dodavatelem
svítidel, tj. společností DETAS, d. o. o., Matije Gupca 114; 34550 Pakrac;
Slovinsko; OIB 87120354761,
2. zajistit dodávku svítidel na akci „Oprava veřejného osvětlení – výměna
svítidel kolem zastávky MHD Nádraží ČD“,
KT: 06/2016

368/2016

Vyřizování žádostí na údržbu majetku města
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat finanční prostředky do rozpočtu
odboru správy veřejného majetku ve výši 1 800 000,00 Kč na realizaci
schváleného záměru,
T: 06/2016

373/2016

Prodej služebního vozidla městské policie Škoda Octavia Combi
1,9 TDI, RZ 2L6 38 66
Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,
uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného vozu
T: do 30. 6. 2016

390/2016

Vypsání veřejné zakázky na „ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy
kuchyně“
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „ZŠ Liberec, Jabloňová
564/43 – úpravy kuchyně ZŠ Jabloňová“, předložit radě města ke schválení
výsledek zadávacího řízení,
T: 06/2016

398/2016

Poskytnutí daru Domovu pro seniory Lukov, příspěvkové organizaci
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit podpis darovací smlouvy s Domovem pro seniory Lukov, příspěvkovou
organizací, se sídlem Hradská 82, 763 17, Lukov u Zlína, IČ: 70850941, dle
přílohy č. 2
T: 06/2016

403/2016

Návrh na poskytnutí peněžitých darů
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit ve spolupráci s personálním oddělením vyplacení těchto peněžitých darů
v zúčtovacím období za měsíc květen 2016
T: 10. 6. 2016

404/2016

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
1. uzavřít dodatky ke smlouvám o ubytování v jednotkách nízkého standardu
s P. M. do 30. 11. 2016 a G. P. do 30. 11. 2016,
2. uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou
službou (dále jen DPS) s R. J., Z. B., D. M., B. E., P. I., V. H., H. S. a D. A.,
3. vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy k bytu v domě s věcně
usměrňovaným nájemným s H. B., náhradník: H. V.,
4. uzavřít nájemní smlouvy k bytům startovacím s Š. O., náhradník: C. R.,
B. M., náhradník: H. D., D. N., náhradník: T. D., T. D. a K. B., náhradník:
H. D.,
5. uzavřít nájemní smlouvy k bytům pro příjmově vymezené osoby s H. J. I.,
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náhradník: K. H., C. M., náhradník: J. P., M. D., náhradník: B. I., a J. L.,
náhradník: Š. K.,
6. uzavřít nájemní smlouvu k bytu sociálnímu standardního typu s Š. H.,
7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu pro příjmově
vymezené osoby s K. K. do 31. 10. 2016,
8. informovat nájemnici J. I. o neprodloužení max. doby nájmu u startovacího
bytu,
T: 06/2016

410/2016

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit úhradu pojistného dle smlouvy
T: dle smlouvy

417/2016

Schválení zahraniční služební cesty do Igualady
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit potřebné administrativní úkony s organizací zahraniční služební cesty
T: ihned, nejpozději do konání služební cesty

424/2016

Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP A. T. na komunikaci ul. Národní
T: 06/2016

431/2016

Smlouva o poskytování služeb spojených s realizací platebních metod
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
KT: 06/2016

432/2016

Žádost o rozšíření parkovací plochy v Břetislavově ul.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
V případě schválení varianty A:
zadat zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích stání
T: 06/2016

433/2016

Havarijní stav opěrné zdi v ul. Oblačná
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
V případě schválení varianty A:
zadat zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi
T: 06/2016
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434/2016

Havarijní stav opěrné zdi v ul. Skalní
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
V případě schválení varianty A:
zadat zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi
T: 06/2016

435/2016

Havarijní stav opěrné zdi v ul. Slovanská
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
V případě schválení varianty A:
zadat zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi
T: 06/2016

437/2016

Oprava mostu – Cidlinská
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat žadatele o výsledku projednání a zajistit realizaci přijatého usnesení
T: 06/2016

438/2016

Žádost o odstranění pevné překážky Strakonická – Erbenova
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit podání žádosti k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o odstranění
pevné překážky (oplocení) umístěné na pozemku p. č. 196/3 a 196/9 v k. ú. Dolní
Hanychov v rámci obnovení propojovací cesty z ulice Erbenova do ulice
Strakonické
T: 06/2016

458/2016

Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2016,
ÚZ 13015
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit účelovou dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016 do
nejbližšího rozpočtového opatření
T: 30. 6. 2016

461/2016

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2015 a účetní
závěrka statutárního města Liberec za rok 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2015 a účetní závěrku
statutárního města Liberec za rok 2015 zastupitelstvu města dne 23. 6. 2016 ke
schválení

466/2016

Majetkoprávní operace – pacht pozemků
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření pachtovních smluv
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T: neodkladně

467/2016

Majetkoprávní operace – výpůjčky pozemků
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv o výpůjčce a informovat Tělovýchovnou
jednotu Sokol Ruprechtice, z. s. o neschválení výpůjčky
T: neodkladně

468/2016

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

469/2016

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

470/2016

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

471/2016

Uzavření nájemní smlouvy – Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9,
Liberec 2
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit podepsání nájemní smlouvy
T: neodkladně

472/2016

Pozemky pro LK – Záchranná zdravotnická služba LK – záměr
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

473/2016

Schválení výsledku výběr. řízení na projektovou činnost v rámci akce
Technopark Liberec
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
1. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení
a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2),
2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
T: 30. 6. 2016
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474/2016

Návrh platu ředitele Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o.
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitele základní školy
T: ihned

475/2016

Návrh platu ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitele základní školy
T: ihned

476/2016

Návrh platu ředitelky Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, p. o.
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku základní školy
T: ihned

477/2016

Souhlas s přijetím podpory z projektu "Zkušenost je nejlepším
učitelem" pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, Liberec,
Husova 142/44, p. o.
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města
T: ihned

478/2016

Souhlas s účastí Botanické zahrady Liberec, p. o. v projektu
"Průvodce Botanickou zahradou Liberec a nahlédnutí do botanických
sbírek Landschloss Pirna Zuschendorf"
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
T: ihned

479/2016

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb.
a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro
mateřské školy zřizované statutárním městem Liberec
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o povolení výjimky ředitele mateřských škol, jmenovitě uvedených
v příloze
T: ihned

482/2016

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům neškolských příspěvkových
organizací města
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat příslušné ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady města
T: neprodleně
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483/2016

Vyjádření statutárního města Liberec k potřebnosti sociálních služeb
poskytovaných neziskovými organizacemi MCU KOLOSEUM, o. p.
s., a Naděje, z. s., na území města v souvislosti se zařazením do
Základní sociální sítě Libereckého kraje
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat jednotlivé poskytovatele o přijatém usnesení
T: 06/2016

485/2016

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

486/2016

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

487/2016

Schválení projektového záměru "Zajištění technické vybavenosti
JSDH Liberec"
1. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
a) zahájit přípravy žádosti o podporu v rámci IROP, výzva č. 19 „Technika pro
integrovaný záchranný systém“, příp. zadat externí společnosti vyhotovení
a přípravu žádosti o podporu vč. studie proveditelnosti,
T: 06/2016
b) podat žádost o podporu v rámci IROP, výzva č. 19 „Technika pro integrovaný
záchranný systém“ a poté předložit do nejbližší RM pro informaci,
T: do 13. 6. 2016, 14:00
2. Tiboru Batthyány, primátorovi města, podepsat žádost o podporu v rámci IROP,
výzva č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“ vč. všech relevantních
příloh,
T: do 13. 6. 2016, 14:00

489/2016

Vyhodnocení veřejné zakázky v rámci výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu v kategorii IV (dle směrnice rady města č. 3) na
dodávku služeb: „Projektová příprava projektu kulturní centrum
kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
1. zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na
zakázku s názvem „Projektová příprava projektu kulturní centrum kino
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Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ vybranému uchazeči:
Hlaváček – architekti, s. r. o., Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6,
IČ 25926497 s nabídkovou cenou 1 572 000 Kč bez DPH a ostatním
uchazečům výběrového řízení,
T: ihned
2. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektových prací na dílo „
Projektová příprava projektu kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285
v Liberci I, ul. Frýdlantská“ s vybraným uchazečem: Hlaváček – architekti,
s. r. o., Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6, IČ 25926497,
T: ihned po uplynutí lhůt pro případné odvolání

490/2016

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci "Dětské hřiště Gagarinova – revitalizace plochy"
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
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 na akci: „Dětské hřiště Gagarinova –
revitalizace plochy“ dle směrnice č. 3RM o zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec,
T: neprodleně
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Dětské hřiště
Gagarinova – revitalizace plochy“, předložit radě města ke schválení výsledek
výběrového řízení a vítězného uchazeče,
T: 06/2016

491/2016

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci "Dětské hřiště Jáchymovská – revitalizace plochy"
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
1. v souladu s přijatým usnesením a ve spolupráci s odborem právním
a veřejných zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení
předložených nabídek výběrového řízení na výběr dodavatele na akci „Dětské
hřiště Jáchymovská – revitalizace plochy“ dle směrnice č. 3RM o zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec,
T: neprodleně
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Dětské hřiště
Jáchymovská – revitalizace plochy“, předložit radě města ke schválení
výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče,
T: 06/2016

498/2016

Dětské dopravní hřiště – aktualizace provozního řádu
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zveřejnit aktualizovaný provozní řád Dětského dopravního hřiště V Liberci,
Zhořelecká 147, Liberec I – Staré město, 460 01 v místě obvyklém
KT: 06/2016

499/2016

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP S. Z. na komunikaci
ul. Gagarinova,
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP T. R., kterého zastupuje
H. R. na komunikaci ul. Aloisina výšina,
3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P R. S., kterou zastupuje
R. S. na komunikaci ul. Národní,
4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP M. L. na komunikaci
ul. Kosmonautů,
T: 06/2016

500/2016

Žádost o řešení přístupu ke garážím z ul. Květnové revoluce
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat žadatele o přijatém usnesení rady města
T: 06/2016

501/2016

Souvislá údržba chodníků v Liberci – realizace akce
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 „Souvislá údržba
chodníků v Liberci“,
T: 06/2016

502/2016

Žádost HZSLK o řešení stavu komunikace Šumavská
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat žadatele o výsledku projednání jeho žádosti,
T: 06/2016

504/2016

Přijetí věcného daru – 18 ks medailí a 1 ks trofeje v hodnotě 10 660 Kč
od Nadace PRECIOSA na vyhlášení projektu "Do práce na kole"
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
uzavřít darovací smlouvu
T: neprodleně

505/2016

Žádost o povolení použití znaku města
Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
vyrozumět žadatele o přijatém usnesení rady města
T: neprodleně
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506/2016

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit vypracování podkladů k vyplacení odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním
termínu za měsíc květen 2016

510/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávní operaci pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu
města
T: 06/2016

511/2016

Návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 23. 6. 2016 jako Informaci

512/2016

Návrh rozpočtového opatření č. 3B) – Fond rozvoje a Dotační fondy
statutárního města Liberec na rok 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3B) – Fond rozvoje a Dotační fondy
statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 23. 6. 2016 ke
schválení

513/2016

Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na
rok 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok
2016 zastupitelstvu města dne 23. 6. 2016 ke schválení

514/2016

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím
upraveného směnečného programu dle indikativní nabídky ČS, a. s.
v celkové výši 1 800 000 000 Kč
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit záměr ke schválení v zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

515/2016

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální
zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky – leden až květen 2016
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti ekonomiky odboru
ekonomiky – leden až květen 2016 zastupitelstvu města dne 23. 6. 2016 jako
informaci

516/2016

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o místním
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poplatku za užívání veřejného prostranství
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

517/2016

Přehled o použití prostředků Fondu rozvoje v roce 2015 a změna
statutu Fondu rozvoje
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberce
T: 23. 6. 2016

518/2016

Majetkoprávní operace – prodej pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

519/2016

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

520/2016

Majetkoprávní operace – záměr výkupu nemovitosti od ČR – ÚZSVM
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

521/2016

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

522/2016

Majetkoprávní operace – pronájem pozemku FOTBALGOLF
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucí odboru majetkové správy,
informovat žadatele o výsledku jednání rady města
T: neodkladně

523/2016

Majetkoprávní operace – služebnosti
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
T: neodkladně
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524/2016

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ohledně věcného břemene
T: neodkladně

525/2016

Doprodej podílů stavebního pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec –
Vrbova 735, Liberec I
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

526/2016

Záměr bezúplatného převodu pozemku – náprava prodeje z r. 2014
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

527/2016

Schválení výsledku výběrového řízení ZŠ Broumovská
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
1. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení
a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2),
2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
T: 30. 6. 2016

528/2016

Schválení výsledku výběrového řízení ZŠ Náměstí Míru
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
1. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení
a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2),
2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
T: 30. 6. 2016

529/2016

Fakturace spotřebované elektrické energie Liebiegův palác
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajištění úhrady faktury
T: 15. 6. 2016

530/2016

Vypsání výběrového řízení na ZŠ Liberec, Broumovská – úpravy pro
navýšení kapacity
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
na výběr dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce
a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“
T: 06/2016
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531/2016

Vypsání výběrového řízení na výměnu vzduchotechnik ZŠ Sokolovská
1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání výběrového řízení
a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele technologie a výsledek předložit
radě města ke schválení,
2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty
související s výběrovým řízením,
T: ihned

533/2016

Změna zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

534/2016

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací sociálního a zdravotního zaměření
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací sociálního a zdravotního zaměření zastupitelstvu města ke schválení
T: 23. 6. 2016

535/2016

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení
T: 23. 6. 2016

536/2016

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních
příspěvkových organizací
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních
příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení
T: 23. 6. 2016

538/2016

Poskytnutí dotace na protidrogové služby kontaktního centra
a terénního programu pro lidi ohrožené drogou a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele Most
k naději, z. s.
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec
T: 23. 6. 2016
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539/2016

Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s., a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec
T: 23. 6. 2016

540/2016

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí na úhradu části nákladů činnosti obecně prospěšné
společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

541/2016

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních
a sociálních služeb pro období 2016 – 2017
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení
T: 23. 6. 2016

543/2016

Žádost o prominutí příslušenství pohledávky pana Zdeňka Úlehly ve
věci 36 EX 1237/2005 a 36 EX 813/2004
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města k projednání
T: 23. 6. 2016

544/2016

Plnění usnesení ZM č. 122/09 z 25. června 2009
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál k projednání zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

545/2016

Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka – přesun
odloučeného pracoviště
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit zastupitelstvu města návrh změny zřizovací listiny příspěvkových
organizací
T: 23. 6. 2016

546/2016

Návrh na změnu platu ředitelky Mateřské školy "Pastelka", Liberec,
Švermova 100, příspěvková organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy
T: ihned
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548/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – Soutěž mladých hasičů "Karlinský H-Faktor"
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

549/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – spolek x-fatul – sdružení absolventů a přátel
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

550/2016

Návrh uzavření smíru ve věci soudního sporu L. F. proti statutárnímu
městu Liberec
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,
informovat advokáta Mgr. Votrubu o rozhodnutí rady města
T: bezodkladně

552/2016

Euroregion Nisa – žádost o ukončení smlouvy o nájmu a koupi najaté
věci č. j. 7/09/0082
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit žádost Euroregionu Nisa o ukončení smlouvy o nájmu a koupi najaté
č. j. 7/09/0082 věci a žádost o vrácení zaplacené částky nájemného ke schválení
zastupitelstvu města
T: 06/2016

553/2016

MFRB – přijetí daru splaškové kanalizace v ul. Na Skřivanech, k. ú.
Starý Harcov
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 06/2016

554/2016

Schválení zadání pro SUMF
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na projednání zadání pro SUMF ke schválení v Zastupitelstvech
statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou
T: 06/2016

555/2016

Úprava názvu pozic a organizačního zajištění MA21 a projektu
statutární město Liberec – Zdravé město
Mgr. Janu Korytářovi náměstkovi primátora,
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předložit zastupitelstvu města ke schválení jmenování Mgr. Jana Korytáře
odpovědným politikem projektu statutární město Liberec – Zdravé město a místní
Agendy 21 a jmenování Ing. Michaely Putíkové koordinátorkou projektu
statutární město Liberec – Zdravé město a místní Agendy 21
T: 06/2016

556/2016

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život
v Liberci
1. Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě o alokaci prostředků
2. Schválení závěrečné zprávy o postupu realizace
3. Schválení aktualizace dokumentu formou změnového listu
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

557/2016

Protinávrh k pořízení 88. změny územního plánu města Liberec –
podnět č. 85/13, 88/19, 88/20 a návrhy 88/1 až 88/12 a 88/14 až 88/18
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
zajistit předložení materiálu „Návrh k pořízení 88. změny územního plánu města
Liberec - podnět č. 85/13, 88/19, 88/20 a návrhy 88/1 až 88/12 a 88/14 až 88/18
k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec
T: do 23. 6. 2016

559/2016

Variantní nabídka Ředitelství silnic a dálnic ČR ohledně vlastnictví
silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I. třídy
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
v souladu s vybranou variantou zajistit podepsání příslušného dokumentu
a doručit jej Ředitelství silnic a dálnic ČR
T: neprodleně

560/2016

Plánovací smlouva – Bytová výstavba Polní – Pavlovice
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
„Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberce ke
schválení
T:06/2016

561/2016

Převzetí komunikací po stavbě silnice I/14 Kunratice – Jablonec n. N.
– uzavření smluv
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit smlouvy o majetkoprávním vypořádání stavby „I/14 Kunratice –
Jablonec n. N.“ a smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby „I/14 Kunratice – Jablonec n. N.“ na jednání Zastupitelstva
města Liberce
T: 06/2016
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563/2016

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. K. na komunikaci
ul. Sametová,
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P P. H., na komunikaci
ul. Na Bídě,
T: 06/2016

564/2016

Výjimka z interního předpisu pro společnost M-stavby, s. r. o.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města,
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce,
T: 06/2016
2. postupovat v souladu s přijatým usnesením,
T: 06/2016

565/2016

Hromadný podnět občanů – změny jízdních řádů
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat autora hromadné žádosti o výsledku projednání v Radě města Liberce
T: 06/2016

566/2016

Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 7. 2016
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat společnost Dopravní podnik města Liberce a Jablonce, a. s. o přijatém
usnesení Rady města Liberce
T: 06/2016

567/2016

Vyhodnocení obsazenosti přidaných spojů na linkách č. 16, 17, 18 a 26
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat společnost Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
o přijatém usnesení Rady města Liberce
T: 06/2016

568/2016

Podněty občanů – rekonstrukce (zkapacitnění) ulice Vyhlídková
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajištění zpracování a odeslání odpovědi na podněty CJ MML 092680/16 od
osadního výboru Vesec, CJ MML 092683/16 od P. B., CJ MML 092687/16 od
M. J., CJ MML 092689/16 od A. T., CJ MML 094509/16 od E. N.
T: 06/2016

570/2016

Návrh smlouvy o využívání ochranné známky "Regionální produkt
Jizerské hory" mezi statutárním městem Liberec a MAS Frýdlantsko,
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z. s.
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit podpis této smlouvy
T: neprodleně

571/2016

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování reklamních
mediálních služeb DS 201600196 se společností HyperCube, a. s.
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě
T: neprodleně

572/2016

Schválení změn v pravidlech pouličního umění v Liberci – buskingu
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit zveřejnění upraveného znění těchto pravidel na webových stránkách města
T: neprodleně

573/2016

Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury
a cestovního ruchu a vyhlášení 2. kola 2016 programu 5.2 dílčího
fondu Fond kultury a cestovního ruchu
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního
ruchu a vyhlášení 2. kola 2016 programu 5.2. Kulturní projekty na území města
Liberec Zastupitelstvu města Liberce ke schválení
T: 23. 6. 2016

574/2016

Vyhlášení programu 6.2 dílčího fondu Sportovní fond pro 2. kolo roku
2016
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit vyhlášení programu 6.2 dílčího fondu Sportovní fond v rámci Dotačního
fondu SML pro 2. kolo roku 2016 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
T: 23. 6. 2016

575/2016

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám
v areálu Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec
2016
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
předat provozovateli S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o.
seznam počtu hodin přidělených zadavatelem, statutárním městem Liberec,
v rámci veřejné služby jednotlivým konečným uživatelům
T: neprodleně

576/2016

Uzavření smlouvy o výpůjčce sochy V-Myšlení s Michalem Trpákem
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
uzavřít smlouvu
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T: neprodleně

577/2016

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

578/2016

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí na účast libereckého pěveckého sboru Severáček na turné
po Jižní Koreji v roce 2016
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
T: neprodleně

579/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na
akci koncert Bohemia JazzFest 2016
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
informovat pořadatele akce Bohemia JazzFest 2016 o stanovení výjimky
T: neprodleně

580/2016

Pilotní projekt na zvýšení úrovně informačních technologií ve
vybraných příspěvkových organizacích
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve
spolupráci s MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem ZOO, Ing. Jarmilou Levko,
ředitelkou Divadla F. X. Šaldy a Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním
ředitelem Liberecké IS, a. s.:
připravit a předložit radě města ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytování
služeb (provoz a správa informačního systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřenou
s Libereckou IS, a. s. dne 8. 12. 2005. Předmětem dodatku bude zvýšení úrovně
informačních technologií ve dvou příspěvkových organizacích (ZOO Liberec,
Divadlo F. X. Šaldy). Cena bude ve výši 511 200 Kč bez DPH ročně
T: 30. 6. 2016

582/2016

Dodatek č. 13 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa
informačního systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřenou s Libereckou
IS, a. s. dne 8. 12. 2005
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,
předložit k podpisu dodatek č. 13 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz
a správa informačního systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřenou s Libereckou
IS, a. s. dne 8. 12. 2005 dle podmínek uvedených v přiložené důvodové zprávě
T: 30. 6. 2016
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583/2016

Projekt Libereckého kraje – Studie odtokových poměrů v povodí
Lužické Nisy – finanční spoluúčast města
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit záměr ke schválení v zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

584/2016

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna
Liberec, a. s.
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec k projednání
T: 23. 6. 2016

586/2016

Bezúplatný převod majetku České republiky – Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje na statutární město Liberec
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit podpis darovací smlouvy
a převzetí daru
T: 06/2016

588/2016

Smlouva s Českou poštou – svoz a rozvoz poštovních zásilek
Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML,
podepsáním smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek číslo 9824070319/2016
T: neodkladně

592/2016

Schválení obsahu a znění dopisu – Reakce na výzvu ze dne 4. 5. 2016
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat předmětný dopis a odeslat společnosti Teplárna Liberec, a. s.
T: ihned

593/2016

Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit „Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her“ ke
schválení zastupitelstvu města
T: 23. 6. 2016

594/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – Hotel Liberec zast. provozovatele Restaurace
na Liberecké přehradě
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně
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595/2016

Oslovení firem s poptávkou na ekonomické poradenství v souvislosti
s dalšími kroky týkajícími se ekonomických aspektů naplňování
dohody o společném postupu
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
oslovit společnosti dle přílohy č. 3 s žádostí o nabídku služeb dle přílohy č. 2
T: neprodleně

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
963/2014

Stavebně technický průzkum budovy krematoria
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
v roce 2015 zajistit aktualizaci projektové dokumentace výtahu pro imobilní
občany a dopracování PD na rekonstrukci pláště střechy budovy krematoria
T: 2015

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

614/2015

Klidová zóna v ulici 5. května - omezení vjíždění, parkování a otáčení
vozidel
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit realizaci opatření, která povedou k omezení vjezdu vozidel do klidové
části ulice a ke zlepšení celkové situace v ulici 5. května před OC PLAZA
T: 11/2015

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 a Městskou Policií Liberec
po ukončení veřejné zakázky na provozovatele služby SMS parkovné, předložit
radě města Liberce ke schválení nový ceník parkovného se zapracováním nákladů
na provozování SMS služby na klienty parkovacího systému
T: 02/2016

950/2015

Výstavba Kompostárny v Liberci
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
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V případě schválení kterékoli varianty předat odboru ekologie a veřejného
prostoru následující doklady:
1. veškerou dostupnou dokumentaci, vztahující se k původní stavbě
kompostárny na pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberce (na
kterém byla provozována původní kompostárna společností Rašelina
Soběslav)
2. geodetické zaměření skutečného stavu na pozemku ve vlastnictví
statutárního města Liberce (na kterém byla provozována původní
kompostárna společností Rašelina Soběslav)
3. situační výkres na podkladu zaměření stávajícího stavu pozemku ve
vlastnictví statutárního města Liberce (na kterém byla provozována původní
kompostárna společností Rašelina Soběslav) s vyznačením koridoru budoucí
stavby cyklostezky Londýnská
T:12/2015

1009/2015 Odkup zbytkového materiálu od Technických služeb města Liberce,
a. s.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. zajistit odkoupení zbytkového materiálu od společnosti Technické služby
města Liberce a.s., IČ 25007017 za kupní cenu v ceně 53 392,53Kč bez DPH
dle přílohy č. 1 formou objednávky
2. zajistit jeho převoz a uskladnění
T: 12/2015

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

209/2016

Plnění usnesení ZM č. 122/09 z 25. června 2009
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
předložit radě města návrh na řešení vzniklé situace včetně doporučeného postupu
T: 05/2016

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

301/2016

Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit uzavření rámcové smlouvy o spolupráci
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T: 05/2016

372/2016

Bezúplatný převod majetku České republiky – Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje na statutární město Liberec
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit podpis darovací smlouvy
a převzetí daru
T: 05/2016

429/2016

Smlouva o nájmu pozemku – Bezbariérová trasa č. 2 v Liberci – úsek
Hrubínova
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
T: 05/2016

430/2016

Smlouva o nájmu pozemku – Zvýšení bezpečnosti v Liberci –
ul. Uralská
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
T: 05/2016

Částečně jsou plněna usnesení:
986/2015

Jmenování členů dozorčích rad příspěvkových organizací neškolského
typu SML
1. předsedům dozorčích rad Divadla F. X. Šaldy, Zoologické zahrady Liberec
a Centra zdravotní a sociální péče společně s řediteli příspěvkových organizací
zadat vnitřní audit organizací zaměřený na činnost PO, její hospodaření dle
principů 3E a na lidské zdroje
T: 06/2016
2. předsedům dozorčích rad všech PO, společně s řediteli PO a dotčenými odbory
MML navrhnout parametry analýzy vnitřního zadlužení organizací, podílet se na
jejím zpracování a předložit ji radě města k projednání
T: 06/2016
Částečně splněno – vše hotové, ale bude předloženo jako celý soubor spolu se strategickou
politikou zřizovatele PO
Nový kontrolní termín: 10/2016

142/2016

Schválení projektového záměru Technopark Liberec
Tomáši Kyselovi, vedoucímu projektu,
předložit dokončenou výše uvedenou projektovou žádost společně se všemi
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příslušnými přílohami ke schválení radě a zastupitelstvu města
T: 06/2016
Částečně splněno – předloženo na 11. RM, do ZM ještě nebylo předloženo
Nový kontrolní termín: 09/2016

411/2016

Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene dle předloženého návrhu
T: 30. 6. 2016
Částečně splněno – čekání na podpis, předáno k podpisu druhé smluvní straně 14. 6. 2016
Nový kontrolní termín: 09/2016

414/2016

Schválení projektového záměru „Azylový dům pro ženy a rodiny
s dětmi“
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
vypracovat návrh časového harmonogramu etap projektu a předložit jej
k projednání projektové kanceláři
T: 06/2016
Částečně splněno – harmonogram vypracován, projektová kancelář se zatím nekonala
Nový kontrolní termín: 09/2016

415/2016

Schválení projektového záměru „Strategický rámec pro rozvoj veřejné
dopravy (SUMF)“
Bc. Marku Řehořkovi, vedoucímu projektu,
zajistit aktualizaci plánu projektu a předkládat jej 4x ročně projektové kanceláři
vždy k termínu ukončení kvartálu
T: 30. 6. 2016
Částečně splněno – Na základě schůzek dochází k aktualizaci projektového plánu projektu.
Projekt má nového projektového manažera z důvodu ukončení pracovního poměru
Bc. Marka Řehořka, a to Ing. Danu Štefanovou, vedoucí oddělení rozvojové koncepce.
Nový kontrolní termín: 09/2016

503/2016

Návrhy smluv o právu provést stavbu na pozemcích vlastníků České
dráhy, a. s. a České lesy, s. p.
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit podpisy smluv o právu provést stavbu se subjekty Lesy České republiky,
s. p. a České dráhy, a. s.
T: neprodleně
Částečně splněno – čekání na podpis – smlouva s ČD je na podpis v Praze, dopis se
smlouvou byl vypraven dne 26. 7.
Nový kontrolní termín: 09/2016

507/2016

"Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
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hasičů Vesec" – zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec formou zjednodušeného podlimitního řízení
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
na výběr dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vesec“,
T: 06/2016
Částečně splněno – nutná registrace akce ze strany Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR, žádost o registraci podána, bez ní nelze výběrové řízení zahájit.
Nový kontrolní termín: 09/2016

508/2016

"Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů Machnín" – zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec formou zjednodušeného podlimitního řízení
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
na výběr dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Machnín“,
T: 06/2016
Částečně splněno – 7. 7. 2016 proběhlo hodnocení nabídek, přihlásil se pouze jeden
uchazeč, byl vyzván k doplnění nabídky, výsledek výběrového řízení bude znám do konce
července.
Nový kontrolní termín: 09/2016

509/2016

Vyhodnocení veřejné zakázky "Dodávka 2 osobních automobilů pro
městskou policii" – zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec formou zjednodušeného podlimitního řízení
Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka 2 osobních automobilů pro
městskou policii“ vybranému uchazeči: AUTO GREMOS, spol. s r.o.,
IČ: 47309890, se sídlem: Zahradní 300/3, 460 01 Liberec, s nabídkovou cenou:
764 198 Kč bez DPH,
T: ihned
2. po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky a po předložení zákonem požadovaných dokumentů před
podpisem smlouvy zajistit uzavření kupní smlouvy na „Dodávku 2 osobních
automobilů pro městskou policii“ s vybraným uchazečem AUTO GREMOS,
spol. s r.o., IČ: 47309890, se sídlem: Zahradní 300/3, 460 01 Liberec,
T: bez zbytečného odkladu
Částečně splněno – smlouva byla předána p. primátorovi k podpisu
Nový kontrolní termín: 09/2016

551/2016

SVS, a. s. – návrh dodatku k uzavřeným nájemním smlouvám na
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provozování vodovodních a kanalizačních řadů
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemním smlouvám dle písmena a) a b)
T: bezodkladně
Částečně splněno – SVS, a. s. postoupila na SML příslušné dodatky č. 1., které byly na
straně města podepsány. K podpisu na straně SVS, a. s. byly smlouvy předány dne
4. 7. 2016.
Nový kontrolní termín: 09/2016

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení:
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
Částečně splněno – aktualizace časového harmonogramu etap dle vyhlášené výzvy
06/2016
Nový kontrolní termín: 09/2016

Průběžně jsou plněna usnesení:
352/2016

Schválení projektového záměru „Centrum aktivního života – zázemí
pro komunitní činnost“
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zahájit přípravy projektové dokumentace včetně všech přípravných kroků (zejm.
výběrové řízení na zpracovatele) ve spolupráci s odborem majetkové správy
T: 06/2016
Průběžně plněno – došlo zatím k aktualizaci stavebně historického průzkumu, výběrové
řízení se připravuje
Nový kontrolní termín: 09/2016

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
492/2011

Zrušení usnesení RM č. 362/2011
Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
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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
Průběžně plněno – řeší se konečné majetkové vyrovnání – příprava smluvního
dokumentu
Nový kontrolní termín: 07/2017

564/2014

Dlouhodobý pronájem restaurace Rybářská Bašta
MVDr. Davidu Nejedlovi, řediteli ZOO Liberec, p. o.,
1. připravit zadávací dokumentaci, projektovou a prováděcí dokumentaci
včetně související inženýrské činnosti spojené s vydáním povoleních od
stavebního úřadu, nemovitostí a to pozemek parcelní číslo 2951, jehož
součástí je budova č. p. 726 a pozemky p. č. 3208/15, p. č. 3208/17, p. č.
3208/13 a p. č. 2984/3, vše v kat. území Liberec (restaurace Rybářská
bašta)
T: 06/2015
2. Předložit Radě města Liberce ke schválení výběrové řízení na nového
nájemce nemovitostí a to pozemek parcelní číslo 2951, jehož součástí je
budova č. p. 726 a pozemky p. č. 3208/15, p. č. 3208/17, p. č. 3208/13
a p. č. 2984/3, vše v°kat. území Liberec (restaurace Rybářská bašta)
T: 06/2015
Průběžně plněno – byl osloven ředitel ZOO Liberec, p. o. MVDr. David Nejedlo
s požadavkem o zaslání informací o stavu plnění úkolů tohoto usnesení
Nový kontrolní termín: 09/2016

97/2015

Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu
ochranných optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných
v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“
s Povodím Labe, státním podnikem
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ před podpisem předložit na odbor
právní a veřejných zakázek ke kontrole
T: 03/2015
2. po schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v zastupitelstvu města
zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu na
všechny dotčené pozemky uvedené v příloze č. 2
T: 05/2015
Průběžně plněno – smlouva bude upravena v souladu s usnesením rady města a předána
k podpisům
Nový kontrolní termín: 12/2016

271/2015

Aktualizace Protikorupční strategie města Liberec
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit aktualizovanou Protikorupční strategii města Liberec ke schválení radě
města
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T: 12/2015
Průběžně plněno – v průběhu plnění úkolu došlo koncem roku 2015 k odchodu
Ing. Horníčkové, která byla aktualizací Protikorupční strategie města Liberec
pověřena. Předmětným úkolem byl následně pověřen Bc. Jaroslav Sopoušek, který byl
v lednu 2016 přijat na místo Protikorupčního specialisty odboru KP. Dotyčný
pracovník, po seznámení se se stavem prací na předmětné aktualizaci, analýze
převzatých materiálů a prověrce plnění úkolů strategie schválené RM v květnu 2013,
pokračuje v práci na aktualizaci. Výsledkem této činnosti by mělo být vypracování
zprávy o stavu plnění dosavadních protikorupčních opatření s konkrétním návrhem na
jejich aktualizaci a doplnění.
Nový kontrolní termín: 11/2016

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
Průběžně plněno – předkladatel nedoplnil důvod
Nový kontrolní termín: 09/2016

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
T: neodkladně
Průběžně plněno – příprava smlouvy a její schválení na LK
Nový kontrolní termín: 09/2016

Nesplněna jsou usnesení:
686/2015

Kapacita naplnění hřbitovů ve vlastnictví statutárního města a záměr
rozšíření kapacity hřbitova Ruprechtice a akce regenerace rozptylové
loučky
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit nezbytnou projektovou dokumentaci k rozšíření urnového háje na hřbitově
v Liberci Ruprechticích
T: 06/2016
Nesplněno – projektová dokumentace bude připravena k projednání v radě města do
12/2016
Nový kontrolní termín: 12/2016

1014/2015 Návrh projektu Rozvoj metropolitní sítě optických vláken Liberec
MAN v letech 2016 – 2021
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Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, aby ve
spolupráci s odborem správy veřejného majetku, odborem ekonomiky a Libereckou
IS, a. s.:
informoval radu města o průběhu projektu „Zpřístupnění moderních informačních
technologií pro ZŠ a PO města“
T: 06/2016
Nesplněno – Probíhají realizační práce pokládky HDPE chrániček do škol (5. květen,
Husova, Oblačná). Dále jsou ve dvou školách (5. květen a Husova) hotové vnitřní rozvody.
Záfuk optického kabelu a připojení škol k MAN bude realizováno po ukončení prací na
velkém okruhu (viz. bod a)). Předpoklad spuštění služeb je od 1. 11. 2016. V současné
době jsou zahájeny projektové přípravy pro územní řízení na připojení dalších škol
(Broumovská, Barvířská, U Soudu, Vrchlického, Jabloňová). V roce 2017 se plánuje
připojení budovy Divadla F. X. Šaldy (ulice Americké – dílny scénických dekorací)
k MAN.
Nový kontrolní termín: 11/2016

373/2016

Prodej služebního vozidla městské policie Škoda Octavia Combi
1,9 TDI, RZ 2L6 38 66
vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit navýšení rozpočtu městské policie o částku získanou prodejem služebního
vozidla formou návrhu rozpočtového opatření zastupitelstvu města
T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření
Nesplněno – dosud neproběhlo rozpočtové opatření
Nový kontrolní termín: 09/2016

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
160/2016

Postup při porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Integrovaný
systém řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných
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
Nesplněno – platební výměr, který SML obdrželo od Finančního úřadu pro Liberecký
kraj, uvádí, že povinnost provést odvod byla splněna a proto odvod uložený platebním
výměrem již na účet finančního úřadu neplaťte.
Nový kontrolní termín: 09/2016

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"
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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
T: nejbližší RM po doručení rozhodnutí FÚ
Nesplněno – odbor nedodal vyjádření
Nový kontrolní termín: 09/2016

Pro vypuštění ze sledování jsou navržena usnesení:
942/2014

SVS, a. s. – nájem a záměr budoucího prodeje stavby vodovodního
a kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov (ul. Sluneční stráň)
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí včetně ochranných
pásem pro předmět nájmu v rozsahu stanoveném geodetickým zaměřením
T: do 30. 6. 2016
Vypustit ze sledování – Vlastník pozemků dotčených ochranným pásmem vodovodního
řadu odmítl zřízení věcného břemene služebnosti (opakované jednání, bez výsledku).
Vodovodní řad tak bude i nadále provozován na základě nájemní smlouvy uzavřené
s SVS, a. s.
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
červenci 2016
V měsíci č e r v e n c i 2016 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
611/2015

Zřízení zastávky pro autobusy u Kavárny Pošta
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
v případě získání finančních prostředků zajistit realizaci akce
T: 07/2016

3/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
Lukáši Pohankovi, starostovi MO,
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ohledně věcného břemene dle schváleného
usnesení
T: 07/2016

275/2016

Dr. M. Horákové I – výběr zhotovitele stavby
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci
a vyhodnocení otevřeného podlimitního zadávacího řízení na zhotovitele
stavebních prací souvisejících s realizací veřejné zakázky na stavební práce
„Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“
podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří
SNOWPLAN, spol. s r. o., zak. č. 2015016-MHIC z 02/2016
T: 07/2016
2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke
schválení výsledek zadávacího řízení a vítězného uchazeče
T: 07/2016

276/2016

Oprava komunikace Dr. M. Horákové I – přeložka vedení ČEZ – VN
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení“ pro akci „Oprava komunikace Dr. M.
Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ zajistit ve spolupráci s odborem
právním a veřejných zakázek uzavření příslušných smluvních dokumentů
T: 07/2016
2. zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2016 na akce
„Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“
finanční prostředky na realizaci přeložky distribučního zařízení v celkové
odhadované výši 565 378,50 Kč
T: 07/2016

32

277/2016

Rumjancevova – výběr zhotovitele stavby
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci
a vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na
zhotovitele stavebních prací souvisejících s realizací veřejné zakázky na
stavební práce „Rumjancevova-úprava vnitrobloku“ podle projektové
dokumentace zpracované projekční kanceláří Nýdrle, zak. č. 12-16
z 02/2016
T: 07/2016
2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke
schválení výsledek zadávacího řízení a vítězného uchazeče
T: 07/2016

316/2016

Rekonstrukce městského mobiliáře – lavice před OC Plaza – výjimka
ze směrnice RM
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
zajistit na akci „Rekonstrukce městského mobiliáře – lavice před OC Plaza“
oboustranné podepsání smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce
T: 31. 7. 2016

349/2016

Rekapitulace pojistných událostí vyplavení MŠ řešených na výjimku
ze směrnice 3RM
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajištění dokončení vyúčtování škodních událostí
T: 31. 7. 2016

368/2016

Vyřizování žádostí na údržbu majetku města
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci s odborem ekologie a veřejného prostoru zajistit realizaci
schváleného záměru,
KT: 07/2016

369/2016

Dopravní napojení lomu Ligranit v Liberci Ruprechticích
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
v souladu se schválenou variantou provedení krytu nové komunikace „Dopravní
napojení lomu Ligranit, propojení ul. Na Vyhlídce – Horská“ zajistit dopracování
projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, včetně navazující inženýrské
činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí
KT: 07/2016

390/2016

Vypsání veřejné zakázky na "ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy
kuchyně"
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
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podepisovat za zadavatele dokumenty související se zadávacím řízením
T: průběžně

427/2016

Schválení podání žádosti o nájmu pozemku – Radčice u Krásné
Studánky
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zaslat žádost o užívání pozemku st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky ČR –
Státnímu pozemkovému fondu a následně předložit smlouvu o nájmu pozemku st.
251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky a dohodu o zaplacení úhrady za užívání
nemovité věci – pozemku st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky radě města ke
schválení
T: 07/2016

496/2016

Sdružené investice 2016, financování oprav povrchů komunikací –
RWE/Progres
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby,
T: 07/ 2016

497/2016

Sdružené investice 2016, financování oprav povrchů komunikací –
SVS, a. s.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby,
T: 07/ 2016

501/2016

Souvislá údržba chodníků v Liberci – realizace akce
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Souvislá údržba
chodníků v Liberci“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového
řízení a vítězného uchazeče,
T: 07/2016

508/2016

"Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů Machnín" – zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec formou zjednodušeného podlimitního řízení
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Dodávka dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Machnín“ předložit radě
města ke schválení výsledek zadávacího řízení,
T:07/2016

532/2016

Schválení výsledku výběr. řízení na ZŠ Jabloňová
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
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1. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení
a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2),
2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
T: 15. 7. 2016

537/2016

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
1. uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou
službou (dále jen DPS) se Š. A., S. Z., náhradník: D. F., M. E., Š. Z., K. M.,
N. E. a M. K., náhradnice pro všechny byty mimo Borového vrchu 1031, byt
č. 20 – L. M.,
2. uzavřít
nájemní
smlouvu
k bytu
zvláštního
určení
–
bezbariérovému/upravitelnému s V. S.,
3. uzavřít nájemní smlouvu k bytu startovacímu s C. R., náhradník: H. S.,
4. uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro příjmově vymezené osoby s K. V.,
náhradník: N. A.,
5. uzavřít nájemní smlouvy k bytům sociálním standardního typu s T. M.,
K. H., náhradník: M. T. a S. J., náhradník: B. D.,
6. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu pro příjmově
vymezené osoby s K. J. do 30. 6. 2018,
7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu startovacímu
s Š. J. do 31. 12. 2016,
T: 07/2016

562/2016

Smlouva o nájmu a dohoda – st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis smluvních dokumentů
T: 07/2016

580/2016

Pilotní projekt na zvýšení úrovně informačních technologií ve
vybraných příspěvkových organizacích
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve
spolupráci s MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem ZOO, Ing. Jarmilou Levko,
ředitelkou Divadla F. X. Šaldy a Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním
ředitelem Liberecké IS, a. s.:
zahájit realizaci pilotního projektu na zvýšení úrovně informačních technologií ve
dvou příspěvkových organizacích města (ZOO Liberec, Divadlo F. X. Šaldy) dle
podmínek uvedených v přiložené důvodové zprávě
T: 1. 7. 2016

587/2016

Přijetí účelové dotace na rok 2016 z Dotačního fondu Libereckého
kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje. Přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje
1. Tiboru Batthánymu, primátorovi města, podepsat smlouvy o poskytnutí účelové
dotace mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec /dle přílohy/,

35

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit účelové dotace
do rozpočtu města dle důvodové zprávy,
T: 07/2016

593/2016

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy ve městě Liberci
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
v souladu s přijatým schváleným usnesením zajistit informování poskytovatele
dotace 18. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o stažení žádosti o podporu akce „Smíšená
stezka pro pěší a cyklisty Rušička – Broumovská“
KT: 07/2016

594/2016

Pokračování projektu „Asistent městské policie“
1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, uzavřít a podepsat příslušné smlouvy
s úřadem práce,
T: neprodleně
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, pokračovat
v projektu a dále využívat asistenty městské policie do té doby, dokud bude
možno na projekt využívat finanční prostředky poskytované úřadem práce,
T: neprodleně

598/2016

Uzavření smluv o poradenské činnosti se společnostmi KPMG Česká
republika, s. r. o. a BDO Advisory, s. r. o. na základě výjimky ze
směrnice rady č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o poradenské činnosti „Odborné
ekonomické poradenství při jednáních mezi statutárním městem Liberec
a firmami MVV Energie CZ, a. s., Energie Holding, a. s. respektive Teplárnou
Liberec, a. s.“ s dodavateli: KPMG Česká republika, s. r. o. a BDO Advisory,
s. r. o.
T: neprodleně

599/2016

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv
T: neodkladně

600/2016

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

601/2016

Majetkoprávní operace – zemědělský pacht pozemků
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Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu
T: neodkladně

602/2016

Majetkoprávní operace – výpůjčky pozemků
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv o výpůjčce
T: neodkladně

603/2016

Majetkoprávní operace – zánik nájemní smlouvy a uzavření smlouvy
nájemní, pachtovní a o výpůjčce
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zpracování a uzavření nájemní, pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce
T: neodkladně

604/2016

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

605/2016

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

606/2016

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

607/2016

Interní předpis pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo
místnosti ve vlastnictví SML
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
uzavírat nové nájemní smlouvy a vydávat pokyny k uzavírání nájemních smluv
dle aktualizovaného interního předpisu
T: neodkladně

616/2016

Žádost o schválení účetního odpisu pohledávky
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitelku školy s usnesením rady města
T: ihned
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617/2016

Souhlas zřizovatele s výpůjčkou nebytových prostor
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady města
T: ihned

619/2016

Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy
Liberec, p. o. na pořízení inspicientského komunikačního systému
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města
T: ihned

620/2016

Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy
Liberec, p. o. na pořízení horny do orchestru divadla
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města
T: ihned

625/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku – zahradní svatební hostina na
adrese Kateřinská 98, Liberec 17
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,
informovat žadatele o přijatém usnesení rady města
T: bez zbytečného odkladu

626/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku – sportovní akce v EKOParku
Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

627/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku – akce SILENT DISCO
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

628/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku – sportovní akce na náměstí
Dr. E. Beneše dne 20. 8. 2016 „Super ball 2016“
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
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T: neprodleně

629/2016

Žádost o dokumenty Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce
nad Nisou, a. s.
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
podepsat tuto žádost a zajistit její odeslání
T: bez zbytečného odkladu

630/2016

Schválení přijetí dotace od Libereckého kraje na zpracování
projektové dokumentace cyklostezky Hrazená – Barvířská
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit uzavření předmětné smlouvy a přijetí dotace
T: 31. 7. 2016

631/2016

Schválení projektového záměru „Komplexní zlepšení podmínek pro
rozvoj cyklistické dopravy“
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu projektu,
zahájit přípravy veřejné zakázky na projektové dokumentace včetně všech
přípravných kroků (zejm. výběrová řízení na zpracovatele) dle přílohy č. 1
T: 07/2016

632/2016

Účast na Letní univerzitě URBACT 2016
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit potřebné administrativní úkony s organizací zahraniční služební cesty
T: 31. 7. 2016

636/2016

Vydání stavební uzávěry pro stavby ubytovacích zařízení
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta,
zajistit vyvěšení oznámení o vydání stavební uzávěry na úřední desce
a informovat všechny orgány, kterých se stavební uzávěra týká
T: ihned

637/2016

Hromadný podnět občanů ve věci „Posouzení dopravního napojení na
p. p. č. 954/1 a 957/2, k. ú. Horní Růžodol“
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta,
zajistit odeslání odpovědi zástupkyni signatářů hromadného podnětu o výsledku
usnesení rady města
T: neprodleně

638/2016

Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Dětské hřiště
Gagarinova – revitalizace plochy“
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
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zajistit podpis oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2,
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně
zajistit jejich odeslání a zveřejnění
T: neprodleně

639/2016

Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Dětské hřiště
Jáchymovská – revitalizace plochy“
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
zajistit podpis oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2,
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně
zajistit jejich odeslání a zveřejnění
T: neprodleně

640/2016

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Zpracování návrhu
a projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění 3 ks
mol na přehradě Harcov
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
zajistit oboustranné podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS
201600226 na „Zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu
výměr, na umístění 3 ks mol na přehradě Harcov, Liberec“ s dodavatelem:
ATELIER 4, s. r. o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 46710141
T: 07/2016

641/2016

Uzavření nájemní smlouvy pro potřeby odkanalizování skládky TKO
Zlaté návrší
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1408/2 v k. ú. Růžodol I
o výměře 8 m2 ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČO: 709 94 234, na
dobu neurčitou za roční nájemné 440,00 Kč bez DPH
T: neprodleně

642/2016

Zpracování PD na opravu opěrné zdi ve Svatoplukově ulici – výjimka
ze směrnice RM
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na „Vypracování projektové
dokumentace na opravu opěrné zdi ve Svatoplukově ulici“ s dodavatelem: SIAL
architekti a inženýři, spol. s r. o., Liberec, U Besedy 8, 460 01, Liberec 3,
IČ: 18381481, s cenou díla dle cenové nabídky v celkové výši 97 000,00 bez
DPH
T: neprodleně

649/2016

Sdružené investice 2016, financování opravy povrchů komunikací –
RWE/Gasservis
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
T: 07/ 2016

656/2016

Hromadný podnět občanů – úprava komunikace Příbramské náměstí
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. informovat žadatele o přijatém usnesení rady města,
2. v případě schválení varianty A, zajistit provedení opravy stávající
komunikace dle žádosti a to asfaltovým recyklátem a jeho zhutněním
a doplnění odvodnění umístěním svodnic

658/2016

Uzavření smlouvy o hudební produkci s agenturou nova-Art a., s. r. o.
na zajištění adventních koncertů v roce 2016
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit podpis této smlouvy
T: neprodleně

660/2016

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

661/2016

Výjimka ze směrnice RM, vánoční výzdoba města
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit vypsání výběrového řízení
T: 31. 7. 2016

664/2016

Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících
s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním
městem Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat smlouvy o poskytnutí daru s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů
T: 07/2016

665/2016

Přijetí dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na rok
2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2296/2015
Tiboru Batthánymu, primátorovi města,
podepsat dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec /dle přílohy č. 3/
T: 07/2016
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
383/2015

Vodovodní a kanalizační řad – lokalita Ruprechtice – U Slunečních
lázní
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
u společnosti SVS, a. s. zjistit možnosti předběžného spolufinancování vodojemu
a vodovodních řadů ze strany SVS, a. s.
T:08/2015

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

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

279/2016

Specifikace dopravních závad zálivů zastávek MHD
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
předložit komisi dopravy k projednání variantního řešení možných úprav
křižovatky Letná – Stračí – Norská (dle přílohy č. 2, tohoto materiálu)
T: 05/2016

356/2016

Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy (DTM) Digitální mapy veřejné správy Libereckého
kraje (DMVSLK)
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta,
zajistit podpis smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a statutárním městem Liberec dle přílohy č. 1
T: ihned

Částečně jsou plněna usnesení:
507/2016

"Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
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hasičů Vesec" – zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec formou zjednodušeného podlimitního řízení
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Dodávka dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vesec“ předložit radě města ke
schválení výsledek zadávacího řízení,
T:07/2016
Částečně splněno – z důvodu čekání na registraci akce ze strany Ministerstva vnitra, bylo
možné zadávací řízení vypsat až v měsíci srpnu, momentálně běží lhůta pro podání
nabídek.
Nový kontrolní termín: 09/2016

595/2016

Smlouva s Libereckým krajem o poskytování dotace na podporu
dopravní výchovy na DDH
1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na
podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji
z rozpočtu Libereckého kraje,
T: neprodleně
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, a Bc. Davidu
Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, využít přidělené
finanční prostředky pro účely uvedené ve smlouvě a řádně tyto prostředky
vyúčtovat dle smlouvy,
T: neprodleně
Částečně splněno – smlouva byla podepsána p. primátorem, dne 4. 8. 2016 odeslána na
KÚ Libereckého kraje k podpisu p. hejtmanovi
Nový kontrolní termín: 11/2016

634/2016

Schválení projektového záměru „Modernizace a výstavba kluboven pro
rozvoj klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit přípravu vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci a získání
územního rozhodnutí a stavebního povolení na projekt „Modernizace a výstavba
kluboven pro rozvoj klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“, ve věcech
stavebně technických a stavebně zákonných ve spolupráci s odborem majetkové
správy, ve věcech administrace veřejných zakázek ve spolupráci s odborem právním
a veřejných zakázek, a předložit ke schválení RM,
T: ihned (nejpozději do 09/2016)
Částečně splněno – kompletace podkladů a informací pro zpracování zadávací
dokumentace
Nový kontrolní termín: 10/2016

643/2016

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
v souladu s přijatým usnesením a ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
výběrového řízení na výběr dodavatele na akci „Údržba drobných vodních prvků ve
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vlastnictví SML“ dle směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec
T: neprodleně
Částečně splněno – 1. VŘ proběhlo, ale bylo dne 24. 8. 2016 zrušeno, bude vypsáno další
VŘ
Nový kontrolní termín: 09/2016

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna 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
Částečně splněno – v závislosti na projektu G21
Nový kontrolní termín: 07/2017

Nesplněna jsou usnesení:
594/2016

Pokračování projektu „Asistent městské policie“
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
navýšit rozpočet městské policie o finanční prostředky poskytnuté úřadem práce dle
důvodové zprávy,
T: neprodleně
Nesplněno – v mezidobí nebylo žádné rozpočtové opatření
Nový kontrolní termín: 09/2016

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
214/2015

"Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje"
Popis principů a pravidel
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o ekonomických negativech
a pozitivech zavedení systému IDOL ve společnosti Dopravní podnik města Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s., včetně porovnání se stavem před zavedením systému
IDOL ve společnosti Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou,
T: 07/2015
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Nesplněno – V návaznosti na přípravu nového smluvního vztahu se společností DPMLJ od
1. 1. 2019 se aktuálně zpracovává kompletní model v datech roku 2015 jako dalšího
podkladu pro splnění předmětného úkolu.
Nový kontrolní termín: 08/2017

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
T: 01/2016
Nesplněno – aktuálně automaty pronajaty od TSML – není potřeba nakupovat nové
Nový kontrolní termín: 06/2018
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