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

Splněna jsou usnesení:
1027/2015 Schválení projektového záměru Kulturní centrum kino Varšava
vedoucímu projektu (Ing. Noswitz),
pokračovat ve vyjednávání o přípravě projektové žádosti v rámci operačního
programu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014 – 2020
T: průběžně

62/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
Lukáši Pohankovi, starostovi MO,
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení
T: 08/2016

89/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
Lukáši Pohankovi, starostovi MO,
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení
T: 08/2016

436/2016

Žádost o rozšíření parkovacích ploch ve vnitrobloku Jeřmanická
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
V případě schválení varianty A:
po obdržení vyjádření k vytipovaným plochám ke zřízení parkovacích stání zadat
zpracování projektové dokumentace
T: 08/2016

481/2016

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická
831/7, příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Kamarád“,
Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace
T: 31. srpna 2016

492/2016

Přijetí příspěvku z Grantového řízení fondu Asekol
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu a následně zajistit

realizaci akce
T: 08/2016

530/2016

Vypsání výběrového řízení na ZŠ Liberec, Broumovská – úpravy pro
navýšení kapacity
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Rekonstrukce a stavební
úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“, předložit radě
města ke schválení výsledek zadávacího řízení,
T: 08/2016

542/2016

Jmenování ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Domu dětí a mládeže Větrník,
Liberec, příspěvkové organizace
T: 31. 8. 2016

545/2016

Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka – přesun
odloučeného pracoviště
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
předložit do RM nové platové výměry ředitelek uvedených mateřských škol
T: do 31. 8. 2016

547/2016

Protokol o kontrole čerpání poskytnuté neinvestiční dotace společnosti
Komunitní práce Liberec, o. p. s., náměstí Dr. E. Beneše 1 – odloženo
z 11. Rady města Liberec
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
sledovat dodržování pravidel pro stanovení vyrovnávací platby, které jsou
součástí veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 7. 4. 2016 na základě usnesení
č. 68/2016 Zastupitelstva města Liberec ze dne 31. 3. 2016 mezi statutárním
městem Liberec a výše uvedeným kontrolovaným subjektem
T: průběžně

608/2016

Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností MANUS Prostějov, spol. s r. o.,
IČ: 47900440
T: 30. 8. 2016

611/2016

Schválení výsledku výběrového řízení na ZŠ Na Výběžku
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
1. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení
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a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2),
2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
T: 20. 8. 2016

614/2016

Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec – nábytek
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností ABCD Služby školám, s. r. o.,
Kaplanova 574, 463 12 Liberec 23, IČ: 62244892
T: 15. 8. 2016

618/2016

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování v jednotce nízkého standardu
se S. V. do 31. 1. 2017,
2. uzavřít nájemní smlouvu k bytům startovacím se Š. A. a Š. M., náhradník:
Š. L., J. P., náhradník: N. A., Z. J., náhradník: N. A., Š. R., náhradník: M. T.,
F. S., náhradník: M. T. a N. L., náhradník: M. T.,
3. uzavřít dodatky k nájemním smlouvám o prodloužení nájmu k bytům pro
příjmově vymezené osoby s L. M. do 31. 1. 2017 a T. V. do 30. 6. 2018,
4. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu startovacímu
s K. R. do 31. 8. 2016,
5. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou (dále jen DPS) se Š. J.,
6. informovat nájemnici Javůrkovou Ivetu o neprodloužení max. doby nájmu
u startovacího bytu,
T: 08/2016

645/2016

Obtokový náhon u Liberecké přehrady – varianty řešení
1. Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, jednat se společností Povodí
Labe, s. p. o spolufinancování této akce,
2. Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, vhodným
způsobem informovat společnost Povodí Labe, státní podnik, o schválené
variantě,
T: 08/2016

648/2016

Podnět k majetkoprávnímu vypořádání – komunikace Šumná
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat žadatele o přijatém usnesení rady města
T: 08/2016

650/2016

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/P M. S. na komunikaci
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3.
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5.

6.

ul. Burianova,
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P Z. S. na komunikaci
ul. Dobiášova,
vydat souhlasné stanovisko správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP J. K. na komunikaci
ul. Matoušova,
vydat souhlasné stanovisko správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP I. M. na komunikaci
ul. Burianova,
vydat souhlasné stanovisko správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP M. L. na komunikaci
ul. Libušina,
vydat souhlasné stanovisko správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP R. Š. na komunikaci
ul. Sametová,
T: 08/2016

654/2016

Aktuální dopravně a stavebně technický stav komunikace Lukášovské
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. zajistit odeslání žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, o úhradu nákladů,
nebo realizaci stavební úpravy komunikace Lukášovské dle zpracovaných
projektových dokumentací spol. Nýdrle – projektová kancelář, z důvodu
podstatného nárůstu zatížení pozemní komunikace Lukášovské vlivem
uzavírky budoucí silnice 1/14,
T: 08/2016
2. dle situace budoucího záborového plánu pozemků – podkladu pro
majetkoprávní operaci při komunikaci Lukášovské, na kterých by měla
vzniknout budoucí opěrná zeď předat odboru majetkové správy formou
interního sdělení žádost o výkup pozemků dle pravidel města Liberce pro
budoucí stavbu opěrné zdi a chodníku,
T: 08/2016

655/2016

Řešení informačního systému parkování v Liberci
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
předat jedno paré projektu – Řešení informačního systému odboru strategického
rozvoje a dotací a jedno paré projektu odboru hlavního architekta,
KT: 08/2016

662/2016

Pronájem areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Doubí
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit uzavření nájemní smlouvy dle přílohy č. 1
T: 25. 8. 2016

666/2016

Uzavření dohody o přistoupení příspěvkové organizace Větrník
k rámcové smlouvě s operátorem
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Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat dohodu za stranu účastníka a za stranu dalšího účastníka z titulu
statutárního zástupce zřizovatele a zajistit její uzavření
T: 08/2016

667/2016

Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich
doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích
lístků“ pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
podepsat smlouvu a zajistit její uzavření
T: 08/2016

669/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – pobočný spolek SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Karlinky, 460 10 Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle schválené varianty dle přílohy č. 2
T: neprodleně

677/2016

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

678/2016

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

679/2016

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

680/2016

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

681/2016

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

5

schválených usnesení
T: neodkladně

682/2016

Výpůjčka nemovitého majetku od Libereckého kraje – DDM Větrník
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
zajistit uzavření smluv o výpůjčce
T: neodkladně

683/2016

Nevyužití předkupního práva – garáž na pozemku p. č. 87/2, k. ú.
Nové Pavlovice
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
T: 1. 9. 2016

686/2016

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

690/2016

Vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
v souladu s přijatým usnesením, zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče
T: bezodkladně

692/2016

Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele základních škol zřizovaných SML s usnesením rady města
T: ihned

693/2016

Souhlas se zapojením škol do projektu financovaného z Operačního
programu potravinové a materiální pomoci (výzva 30_16_003)
a s přijetím finančního příspěvku
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele škol s usnesením rady města a zajistit podpis primátora k
souhlasu zřizovatele pro zapojené školy
T: ihned

694/2016

Souhlas s účastí Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská
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1359/19, p. o. v projektu "Orchestr mimořádných talentů –
Deutschetreicher Philharmonie a ZUŠ Liberec"
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
T: ihned

695/2016

Rezignace a jmenování člena školské rady ZUŠ Liberec za zřizovatele
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat školskou radu prostřednictvím ředitele školy o usnesení RM a zajistit
jmenovací dekret
T: ihned

699/2016

Souhlas zřizovatele s nabytím peněžité částky pro Zoologickou
zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
T: ihned

700/2016

Pilotní projekt Kariérové poradenství – ZŠ Česká, ZŠ Kaplického
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
1. informovat zástupce subjektů zapojených do projektu o přijatém usnesení,
T: neprodleně
2. zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření částku 290 000 Kč na
pokrytí nákladů projektu rovnoměrně z rozpočtu obou škol v kalendářním roce
2016,
T: 31. 8. 2016

702/2016

Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci a přijetí do systému
prostupného bydlení
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
zajistit uzavření rámcové smlouvy o spolupráci se společností Ubytování Liberec,
s. r. o., U Koupaliště 1237 Liberec 14, IČ 22794981 a informovat o přijatém
usnesení humanitní komisi a poradní skupinu pro prostupné bydlení
T: neprodleně

704/2016

Pravidla pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových
organizací zřizovaných SML
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
seznámit ředitele škol s usnesením rady města
T: ihned

705/2016

Stanovení platu ředitelky Mateřské školy "Kamarád", Liberec,
Dělnická 831/7, p. o.
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města Mgr. Marii Vrkoslavovou, ředitelku mateřské
školy
T: ihned

706/2016

Stanovení platu ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, p. o.
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města Mgr. Martu Kultovou, ředitelku DDM
T: ihned

707/2016

Platy ředitelů škol zřizovaných SML, s účinností od 1. 9. 2016
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitele škol zřizovaných SML
T: ihned

708/2016

Souhlas se zapojením pěti mateřských škol zřizovaných SML do
projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,
informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady města
T: neprodleně

709/2016

Zahájení realizace projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního
věku v Liberci" v rámci dotace MŠMT z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání z Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní
vzdělávání v prioritní ose 3
1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zahájit
úkony související s realizací projektu
T: neprodleně
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit zřízení
zvláštního účtu pro účely projektu
T: neprodleně

710/2016

Žádost o smírné řešení soudního sporu – Liptákovi
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,
informovat právního zástupce JUDr. Františka Vacka o rozhodnutí rady města
T: neprodleně

711/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – společnost KOJOT, s. r. o., se sídlem Šlikova
150/17, 460 07 Liberec 7 – Restaurace COYOTE
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně
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712/2016

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009
O veřejném pořádku – pí Barbora Votočková, Semily, s kontaktní
adresou Na Kopečku 99/5, 460 01 Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2
T: neprodleně

717/2016

Podnět k ZADÁNÍ územního plánu sousední obce STRÁŽ NAD
NISOU
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta,
zajistit uplatnění podnětů statutárního města Liberec k zadání územního plánu
obce STRÁŽ NAD NISOU
T: do 24. 8. 2016

721/2016

Oprava vstupů do parku v Ruprechtické ulici – výjimka ze směrnice
RM
Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru,
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na „Opravu vstupů do parku
v Ruprechtické ulici“ s dodavatelem: Jan Židlický, Kateřinská 7, 460 14, Liberec
17, IČO: 627 67 674, s cenou díla dle cenové nabídky v celkové výši
384 679,00 Kč vč. DPH a následně zajistit realizaci akce
T: neprodleně

725/2016

Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 9. 2016
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
o přijatém usnesení Rady města Liberec
T: 08/2016

732/2016

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

743/2016

Vyhodnocení veřejné zakázky "DODÁVKA DOPRAVNÍHO
AUTOMOBILU PRO JSDH MACHNÍN" – zadání veřejné zakázky
statutárním městem Liberec formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu,
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním
a veřejných zakázek zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
„Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Machnín“ vybranému uchazeči:
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MK CARS, s. r. o., IČ: 47286822, se sídlem: Ladova 3526/26, 466 05
Jablonec nad Nisou, s nabídkovou cenou: 579 990 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
dopravního automobilu pro JSDH Machnín“ s vybraným uchazečem
MK CARS, s. r. o., IČ: 47286822, se sídlem: Ladova 3526/26, 466 05
Jablonec nad Nisou,
T: bez zbytečného odkladu

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
776/2015

Záměr vyhlášení stavební uzávěry pro stavby ubytovacích zařízení na
území SML
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta,
projednat a následně Radě města Liberec předložit ke schválení opatření obecné
povahy, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na celé území města Liberec
T: 05/2016

1014/2015 Návrh projektu Rozvoj metropolitní sítě optických vláken Liberec
MAN v letech 2016 – 2021
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, aby ve
spolupráci s odborem správy veřejného majetku, odborem ekonomiky
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

342/2016

"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 zahájení, administraci a vyhodnocení
předložených nabídek na výběr dodavatele v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení „Dodávka 2 osobních automobilů pro městskou policii“,
T: 05/2016
2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Dodávka 2 osobních
automobilů pro městskou policii“, předložit radě města ke schválení
výsledek zadávacího řízení,
T:05/2016

10

393/2016

Výpůjčka nemovitého majetku pro Liberecký kraj – DC Sluníčko
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření
smlouvy o výpůjčce
T: neodkladně

Částečně jsou plněna usnesení:
983/2015

Projektový záměr – Vzdělávejme společně děti předškolního věku
v Liberci
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
po schválení projektové žádosti MŠMT provést stavební úpravy nezbytné pro
zřízení předškolního klubu v MŠ a ZŠ Barvířská
T: do 08/2016
Částečně splněno – vypsáno výběrové řízení
Nový kontrolní termín: 12/2016

609/2016

Vypsání výběrového
ZŠ Broumovská

řízení

na

dodávku

vybavení

učeben

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 nábytkového vybavení
v rámci akce „Výběr dodavatele vybavení a nábytku na: ZŠ Broumovská“
a výsledek předložit radě města ke schválení
T: 08/2016
Částečně splněno – schválení výběru proběhne v 16. RM
Nový kontrolní termín: 10/2016

612/2016

Schválení podmínek zadávacího řízení na modernizaci výtahů v domech
zvláštního určení
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 „BD NAD
SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ“, za cenu
4 800 000,00 Kč bez DPH,
T: 08/2016
Částečně splněno – změna v typu smlouvy na kupní smlouvu
Nový kontrolní termín: 12/2016

613/2016

Schválení dodatku ke smlouvám
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy,
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v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit uzavření dodatků
T: 08/2016
Částečně splněno – zbývá zveřejnit
Nový kontrolní termín: 12/2016

718/2016

Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Územní studie
krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec"
1. Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, podepisovat za zadavatele
dokumenty související se zadávacím řízením,
2. Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, ve spolupráci
s odborem právním a veřejných zakázek zajistit zahájení, administraci
a vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
služby „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností
Liberec“ a výsledek předložit radě města ke schválení,
T: ihned
Částečně splněno – otevřené zadávací řízení bylo zahájeno, administrace a vyhodnocení
bude probíhat od října 2016
Nový kontrolní termín: 12/2016

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení:
898/2015

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
Lukáši Pohankovi, starostovi MO,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
T: 05/2016
Částečně splněno – čekání na podpis smlouvy – předáno protistraně 17. 12. 2015
Nový kontrolní termín: 12/2016

Průběžně jsou plněna usnesení:
986/2015

Jmenování členů dozorčích rad příspěvkových organizací neškolského
typu SML
předsedům dozorčích rad všech PO,
společně s řediteli PO se podílet na zpracování tzv. strategické politiky
zřizovatele PO dle parametrů navržených v důvodové zprávě a předložit ji radě
města
T: 08/2016
Průběžně plněno – v měsíci září budou předloženy tři strategie, v měsíci říjnu budou
předloženy další tři strategie
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Nový kontrolní termín: 11/2016

219/2016

Schválení projektového záměru „Sociální bydlení města Liberce“
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zpracovat projektovou žádost do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) a předložit
ji do RM k projednání
T: do vyhlášení výzvy v rámci IPRÚ, nejpozději 2017
Průběžně plněno – připravují se podklady pro dokumentaci
Nový kontrolní termín: 05/2017

733/2016

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 "Festival
umění"
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
předložit smlouvu o dotaci, dle přílohy č. 1, k podpisu primátorovi města a zajistit
její uzavření
T: neprodleně
Průběžně plněno – schválená smlouva právním oddělením v Croceu po RM byla dne
6. 9. odeslána ERN pro podepsání (tuto smlouvu nejprve podepisuje zástupce ERN)
Nový kontrolní termín: 09/2016

735/2016

Uzavření licenční smlouvy na tvorbu textů a fotografií pro brožurku
projektu "Liberec/Žitava – zapomenuté památky"
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
uzavřít licenční smlouvy
T: neprodleně
Průběžně plněno – výzva k podpisu dne 6. 9. 2016
Nový kontrolní termín: 09/2016

738/2016

Pronájem areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Doubí
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
zajistit uzavření nájemní smlouvy dle přílohy č. 1
T: neprodleně
Průběžně plněno – výzva k podpisu dne 6. 9. 2016
Nový kontrolní termín: 09/2016

Nesplněna jsou usnesení:
450/2016

Projekt rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS)
Liberec
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve
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spolupráci s Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem MP, společností Liberecká IS,
a. s. a odborem strategického rozvoje a dotací,
1. připravit a předložit radě města plán záměru rozvoje MKDS s rozložením na
jednotlivé etapy včetně zdrojů na jejich realizaci
T: 31. 8. 2016
2. připravit a předložit radě města ke schválení žádost o poskytnutí dotace (IROP
PO 3, SC 3.2, Výzva č. 28, Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura – 10% spoluúčast města) na realizaci projektu rozvoje
Městského kamerového dopravního systému Liberec
T: 31. 8. 2016
Nesplněno – výzvu č. 28 nelze plně použít na rozvoj městského kamerového dopravního
systému. Z této výzvy nelze hradit koncová zařízení (kamery, dobudování „last-mile“,
rekonstrukce velínu MKDS), což je největší (zásadní) položka projektu. Aktuálně není
vypsaná žádná dotační výzva, která by městu Liberci umožňovala čerpat dotační peníze na
rozvoj městského kamerového dopravního systému.
Nový kontrolní termín: 12/2016

635/2016

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. j. 8009/2013/008 mezi spolkem Zachraňme kino Varšava
a statutárním městem Liberec
Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j.
8009/2013/008 mezi spolkem Zachraňme kino Varšava a statutárním městem
Liberec dle přílohy č. 4
T: 08/2016
Nesplněno – kvůli dovoleným na odboru majetkové správy došlo k posunutí termínu.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor bude uzavřen do konce září.
Nový kontrolní termín: 09/2016

741/2016

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

Pro vypuštění ze sledování jsou navržena usnesení:
943/2014

SVS, a. s. – nájem a záměr budoucího prodeje stavby vodovodního
a kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov (ul. Vlčí vrch)
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 31. 8. 2016
Vypustit ze sledování – spoluvlastníci pozemku p. č. 4 v k. ú. Starý Harcov, který je dotčen
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ochranným pásmem vodovodního a kanalizačního řadu, uzavření služebnosti věcného
břemene a to i po opakovaných jednáních odmítli. Provozování vodovodního
a kanalizačního řadu tak bude i nadále zajišťováno nájemní smlouvou, uzavřenou s SVS,
a. s.

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,
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Údržba drobných
vodních prvků ve vlastnictví SML“, předložit radě města ke schválení výsledek
výběrového řízení a vítězného uchazeče
T: 08/2016
Vypustit ze sledování – 1. VŘ proběhlo, ale bylo dne 24. 8. 2016 zrušeno, bude vypsáno
další VŘ, viz 8. MRM 1. 9. 2016 usnesení č. 747 a 748
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