STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 27.10.2016
Bod pořadu jednání:

Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2016
Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení
zastupitelstva města, tento přehled byl předložen Radě města Liberec formou informace.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Zpracoval:

Břachová Kateřina, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí organizačního oddělení
Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML

Projednáno:

v 18. RM, 18. 10. 2016

Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2016

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

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Posunutí termínů sledování v měsíci červenci roku 2016 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 151/2016 - nový KT: 10/2016
Posunutí termínů sledování v měsíci září roku 2016 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 137/2015 - nový KT: 10/2016
usnesení č. 56/2016 - nový KT: 10/2016
usnesení č. 166/2016 - nový KT: 10/2016
Náměstek primátora pro technickou správu majetku města
usnesení č. 134/2015 - nový KT: 01/2017
Primátor města
usnesení č. 189/2016 - nový KT: 10/2016

Přílohy:
Příloha č. 1 - Sestava plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění
v měsíci červenci, srpnu a září 2016
V měsíci č e r v e n c i 2016 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

100/2016

Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Pohanka Lukáš
T: 07/2016

SPLNĚNO

125/2016

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro
poskytovatele sociálních služeb na rok 2016
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s poskytovateli sociálních služeb jmenovitě
uvedenými v příloze č. 1 a proplacení schválených dotací,
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2016

SPLNĚNO

146/2016

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
zajistit vyhlášení programu 5.2 dílčího fondu Fond kultury a cestovního ruchu
Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 2016 zveřejněním na úřední desce
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2016

SPLNĚNO

147/2016

Vyhlášení programu 6.2 dílčího fondu Sportovní fond pro 2. kolo
roku 2016
zajistit vyhlášení programu 6.2 dílčího fondu Sportovní fond Dotačního fondu SML
pro 2. kolo roku 2016 zveřejněním na úřední desce
P: Batthyány Tibor
T: 07/2016
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SPLNĚNO

150/2016

Euroregion Nisa – žádost o ukončení smlouvy o nájmu a koupi najaté
věci č. j. 7/09/0082
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 07/2016

SPLNĚNO

154/2016

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
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy a předložení závěrečné zprávy
o postupu realizace a aktualizace dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci poskytovateli dotace – Regionální
radě regionu soudržnosti Severovýchod
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 07/2016

SPLNĚNO

155/2016

Plánovací smlouva – Bytová výstavba Polní – Pavlovice
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu
P: Kysela Tomáš
T: 07/2016

SPLNĚNO

158/2016

Změna zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.
zajistit podpis dodatku č. 5 a majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec primátorem statutárního
města Liberec a předat jedno podepsané vyhotovení dodatku a majetkové přílohy
ředitelce příspěvkové organizace
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
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T: 07/2016

SPLNĚNO

163/2016

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.
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec s organizací Most k naději dle přílohy č. 2 a zajistit proplacení
schválené dotace
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2016

SPLNĚNO

164/2016

Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s., a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec Potravinové bance Liberec, dle přílohy č. 2 a proplacení schválené
dotace
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2016

SPLNĚNO

165/2016

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí na úhradu části nákladů činnosti obecně prospěšné
společnosti Hospic sv. Zdislavy
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec s Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Horská 1219, 460 14
Liberec, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2016

SPLNĚNO

166/2016

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a
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sociálních služeb pro období 2016 – 2017
zajistit, aby současně s návrhem rozpočtu příspěvkových organizací na příslušný
rok, byla orgánům města předložena k projednání předpokládaná výše vyrovnávací
platby pro příslušný rok,
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2016

SPLNĚNO

168/2016

Žádost o prominutí příslušenství pohledávky pana Zdeňka Úlehly ve
věci 36 EX 1237/2005 a 36 EX 813/2004
zajistit, aby bylo panu Zdeňku Úlehlovi doručeno písemné prohlášení města o
prominutí poplatků z prodlení ve výši 588 898 Kč specifikovaných v důvodové
zprávě
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2016

NESPLNĚNO

151/2016

MFRB – přijetí daru splaškové kanalizace v ul. Na Skřivanech, k. ú.
Starý Harcov
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 07/2016
31. 10. 2016

Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
nedodal vyjádření k plnění usnesení

V měsíci s r p n u 2016 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

272/2015

Podnět k pořízení strategické změny územního plánu města Liberec –
87. změna územního plánu města Liberec – tramvajová trať do
Rochlice
zajistit další nezbytné kroky v procesu pořízení strategické změny – 87. změna
územního plánu města Liberec
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 08/2016
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SPLNĚNO

90/2016

Zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO
Liberec, příspěvková organizace
zajistit veškeré kroky nezbytné k zániku a ukončení činnosti Dětského centra
SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2016

SPLNĚNO

91/2016

Zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková
organizace
zajistit veškeré kroky nezbytné ke vzniku a zahájení činnosti Domu dětí a mládeže
Větrník, Liberec, příspěvková organizace ke dni 1. 9. 2016
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2016

SPLNĚNO

115/2016

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond
rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML pro rok 2016
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu rozvojové
spolupráce statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě
uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2016

SPLNĚNO

127/2016

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond zdraví
a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2016
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví
a prevence statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě
uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2016
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SPLNĚNO

130/2016

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Sportovní
fond Dotačního fondu SML pro 1. a 2. kolo roku 2016
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu
statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených
smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2016

SPLNĚNO

131/2016

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond kultury
a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo roku 2016
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu kultury a
cestovního ruchu statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na
základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2016

SPLNĚNO

148/2016

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofond
Dotačního fondu SML pro rok 2016
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Ekofondu statutárního
města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi
statutárním městem Liberec a žadateli,
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 08/2016

SPLNĚNO

156/2016

Převzetí komunikací po stavbě silnice I/14 Kunratice – Jablonec n. N.
– uzavření smluv
zajistit informování žadatele o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberce
a oboustranný podpis uvedených smluvních dokumentů
P: Kysela Tomáš
T: 08/2016

6

SPLNĚNO

159/2016

Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka – přesun
odloučeného pracoviště
zajistit předložení příslušnému správnímu úřadu žádosti o změny v rejstříku škol
a školských zařízení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2016

SPLNĚNO

159/2016(2) Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka – přesun
odloučeného pracoviště
zajistit podpisy zřizovacích listin dotčených mateřských škol
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2016

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

118/2016

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – ul. Uralská
zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu
P: Kysela Tomáš
T: 08/2016
05/2016

V měsíci z á ř í 2016 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

33/2016

Záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí
a mládeže Větrník a Dětské centrum Sluníčko mezi Libereckým
krajem a statutárním městem Liberec
zajistit přípravu a realizaci směny uvedeného majetku
P: Kysela Tomáš
T: 09/2016
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SPLNĚNO

33/2016(2)

Záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí
a mládeže Větrník a Dětské centrum Sluníčko mezi Libereckým
krajem a statutárním městem Liberec
zajistit zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko a zřízení
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Větrník
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 09/2016

SPLNĚNO

33/2016(3)

Záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí
a mládeže Větrník a Dětské centrum Sluníčko mezi Libereckým
krajem a statutárním městem Liberec
zařadit do návrhu rozpočtového opatření přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu odboru školství a sociálních věcí pro nově zřízenou
příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Větrník na období do konce
kalendářního roku 2016
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 09/2016

SPLNĚNO

78/2016

Schválení projektového záměru „Městské stromy na extrémních
stanovištích“
po schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace předložit zastupitelstvu
města ke schválení vyčlenění příslušných finančních prostředků v rámci
rozpočtového opatření
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2016

SPLNĚNO

126/2016

Návrh správní rady dílčího fondu Fond vzdělávání Dotačního fondu
statutárního města Liberec na přidělení dotací v roce
2016Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu vzdělávání
8

statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených
smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli,
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 09/2016

SPLNĚNO

133/2016

Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2016

SPLNĚNO

141/2016

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2015 a účetní
závěrka statutárního města Liberec za rok 2015
zařadit požadavky ze Závěrečného účtu statutárního města Liberec na rok 2015 do
nejbližšího rozpočtového opatření
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2016

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

230/2014

Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec – podnět
č. 79/1
zajistit následné kroky v procesu pořizování 79. změny územního plánu města
Liberec
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 09/2016
09/2014

SPLNĚNO

256/2015

Zápis z kontroly č. 1 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec
za II. pololetí rok 2014“
zabývat se závěry zápisu a vyřešit oba doporučující body
P: Batthyány Tibor
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T: 09/2016
10/2015

SPLNĚNO

21/2016

Dodatek ke smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s.
předložit podmínky soutěže o návrh zastupitelstvu města
P: Batthyány Tibor
T: 09/2016
02/2016

SPLNĚNO

109/2016

Dar pro Liberecký kraj – DC Sluníčko a přijetí daru od Libereckého
kraje – DDM Větrník
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 09/2016
05/2016

NESPLNĚNO

166/2016(2) Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních
a sociálních služeb pro období 2016 – 2017
zajistit, aby při poskytování, kontrole a vyúčtování vyrovnávací platby pro
jednotlivé příspěvkové organizace bylo postupováno v souladu s příslušným
Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přílohy č. 1 –
pravidel pro stanovení vyrovnávací platby
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2016
31. 10. 2016

Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
nedodal vyjádření k plnění usnesení

NESPLNĚNO

189/2016

Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
podepsat tuto smlouvu
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P: Batthyány Tibor
T: 09/2016
31. 10. 2016

Čekáme na ověření podpisu.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

134/2015

Pozemky pro LK – Záchranná zdravotnická služba LK – záměr
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 09/2016
06/2016
31. 1. 2017

Za SML splněno, čeká se na schválení v zastupitelstvu KÚ a na kupní
smlouvu.
NESPLNĚNO

137/2015

MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k. ú. Horní Hanychov
a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS, a. s.
po schválení přijetí daru pozemků a staveb dle bodu 1. – 5. zastupitelstvem města,
zajistit uzavření příslušných darovacích smluv s vlastníky pozemků
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2016
05/2015
31. 10. 2016

Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
vyjádření k plnění usnesení
NESPLNĚNO

56/2016

SVS, a. s. - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Varšavská
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2016
04/2016
31. 10. 2016

Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
vyjádření k plnění usnesení
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