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.
20. schůze rady města dne: 15.11.2016
Bod pořadu jednání:
Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2016
Stručný obsah: Radě města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady
města, tento přehled je následně předložen na vědomí i Zastupitelstvu města Liberec a to formou
informace.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: plán činnosti RM
Zpracoval:

Břachová Kateřina, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

vedoucí odborů MML

Předkládá:

Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 10 - 24.11.2016 (informace)
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc říjen 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 radě města.
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Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci říjnu roku 2016 je navrženo u usnesení:

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 828/2016 - nový KT: 11/2016
usnesení č. 860/2016 (1) - nový KT: 11/2016
usnesení č. 861/2016 (1) - nový KT: 11/2016
usnesení č. 862/2016 (1) - nový KT: 11/2016
usnesení č. 863/2016 (1) - nový KT: 11/2016
usnesení č. 890/2016 (1) - nový KT: 11/2016
Náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
usnesení č. 986/2015 (2) - nový KT: 11/2016
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
usnesení č. 856/2016 (1) - nový KT: 11/2016
Odbor kancelář tajemníka
usnesení č. 831/2016 (3) - nový KT: 11/2016
Odbor správy veřejného majetku
usnesení č. 567/2015 - nový KT: 12/2016
usnesení č. 328/2016 (3) - nový KT: 06/2017
usnesení č. 822/2016 - nový KT: 11/2016
usnesení č. 824/2016 - nový KT: 12/2016
usnesení č. 651/2016 - nový KT: 12/2016
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 633/2016 (2) - nový KT: 01/2017
usnesení č. 801/2016 (2) - nový KT: 01/2017
usnesení č. 851/2016 (1) - nový KT: 11/2016
usnesení č. 851/2016 (2) - nový KT: 11/2016
usnesení č. 894/2016 (1) - nový KT: 11/2016
Odbor školství a sociálních věcí
usnesení č. 983/2015 (2) - nový KT: 11/2016
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Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
usnesení č. 986/2015
Odbor kancelář tajemníka
usnesení č. 855/2016 (1)
Odbor správy veřejného majetku
usnesení č. 541/2013

Přílohy:
Příloha č. 1 - Sestava plnění usnesení A
Příloha č. 2 - Košilka do ZM
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
říjnu 2016
V měsíci ř í j n u 2016 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

284/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení
P: Pohanka Lukáš
T: 10/2016

SPLNĚNO

437/2016

Oprava mostu – Cidlinská
ukládá
V případě schválení varianty A:
nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce na rok 2017 alikvótní díl města
Liberce na úhradu nákladů spojené s opravou předmětného mostního objektu
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

496/2016

Sdružené investice 2016, financování oprav povrchů komunikací –
RWE/Progres
ukládá
nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši
513 289,66 Kč a současně navýšit o tuto částku výdajovou část rozpočtu odboru
správy veřejného majetku a to položky sdružené opravy Horákova, Šamánkova,
Oblačná
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

497/2016

Sdružené investice 2016, financování oprav povrchů komunikací –
SVS, a. s.
ukládá
nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši
3 510 428,60 Kč a současně navýšit o tuto částku výdajovou část rozpočtu odboru
správy veřejného majetku v položce sdružené opravy Horákova, Šamánkova,
Oblačná
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

609/2016(2) Vypsání výběrového
ZŠ Broumovská

řízení

na

dodávku

vybavení

učeben

ukládá
po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Výběr dodavatele vybavení
a nábytku na akci: ZŠ Broumovská“ předložit radě města ke schválení výsledek
zadávacího řízení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

612/2016

Schválení podmínek zadávacího řízení na modernizaci výtahů
v domech zvláštního určení
ukládá
po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „BD NAD SOKOLOVNOU
616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ“, předložit radě města ke
schválení výsledek zadávacího řízení,
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

633/2016

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i.
ukládá
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a s externí právní kanceláří
připravit návrh postupu, který povede ke zrušení veřejné výzkumné instituce
„Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i.“,
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P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

649/2016

Sdružené investice 2016, financování opravy povrchů komunikací –
RWE/Gasservis
ukládá
nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši
260 520 Kč a současně navýšit o tuto částku výdajovou část rozpočtu odboru správy
veřejného majetku,
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

653/2016(2) Křižovatka Letná – Stračí – schválení nového návrhu dopravního
uspořádání
ukládá
nárokovat v rozpočtu města Liberce na rok 2017 finanční částku na zpracování
dokumentace ke stavebnímu povolení na umístění nové světelné signalizace
a navazujících stavebních úprav stykové křižovatky Letná x Stračí dle důvodové
zprávy
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

751/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
ukládá
postupovat dle interního předpisu jako v případě zřízení nové služebnosti
P: Pohanka Lukáš
T: 10/2016
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SPLNĚNO

776/2016

Schválení výsledku zadávacího řízení na ZŠ Broumovská stavební
práce
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2)
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

776/2016(2) Schválení výsledku zadávacího řízení na ZŠ Broumovská stavební
práce
ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

777/2016

Schválení výsledku výběrového řízení na ZŠ Broumovskou dodání
nábytku
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2)
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

777/2016(2) Schválení výsledku výběrového řízení na ZŠ Broumovskou dodání
nábytku
ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

778/2016

Schválení výsledku
FC Slovan

výběrového

řízení

na

zhotovitele

stavby

ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2)
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

778/2016(2) Schválení výsledku
FC Slovan

výběrového

řízení

na

zhotovitele

stavby

ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

779/2016

Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM, MŠ Sedmikráska
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností STYLSTAV Liberec, s. r. o.,
IČ: 25426541
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

794/2016

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky ke smlouvě o ubytování v jednotkách nízkého standardu s B. O. do
28. 2. 2017, H. Š. do 28. 2. 2017 a Š. R. do 28. 2. 2017
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

794/2016(2) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou
(dále jen DPS) s R. H., D. F., D. S., M. E., K. D., T. B., Q. A., Z. J., Š. I., Š. V.,
náhradnice pro všechny byty o velikosti 1+0 a 1+kk je: L. V., L. N. a L. O., S. E.
a S. J., náhradníci pro oba byty o velikosti 1+1 jsou: K. V. a N. R.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

794/2016(3) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné
s D. L., B. M. a N. R.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

794/2016(4) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům pro příjmově vymezené osoby se S. S. Z.,
náhradník: M. L. a S. M., náhradník: N. B.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

794/2016(5) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům startovacím s P. P., náhradník: M. T., V. N.,
náhradník: M. T., Š. Z., náhradník: P. J., R. M., U. R., náhradník: S. D. a H. M.,
náhradník: K. E. a F. V.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

794/2016(6) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám o prodloužení nájmu k bytům pro příjmově
vymezené osoby s M. S. do 31. 8. 2017, P. T. do 31. 8. 2018, P. M. do 31. 3. 2017,
U. K. do 31. 1. 2017 a G. K. do 31. 10. 2018
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

794/2016(7) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu startovacímu se
Š. L. do 31. 10. 2016
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

794/2016(8) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
informovat nájemníka K. K. o neprodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově
vymezené osoby
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

803/2016

Schválení participantů jednání v Šibeniku, Chorvatsko (RetaiLink)
ukládá
zajistit podpis smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a členy
místní podpůrné skupiny projektu „RetaiLink“, Janem Machem a Romanem
Dobešem, dle přílohy č. 3
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

803/2016(2) Schválení participantů jednání v Šibeniku, Chorvatsko (RetaiLink)
ukládá
zajistit potřebné úkony s organizací zahraniční cesty na nadnárodní setkání pro
schválené participanty: Lucii Noswitz, Lucie Blažkovou, zástupce odboru
cestovního ruchu, kultury sportu, který bude nominován vedoucím odboru
cestovního ruchu, kultury a sportu, Ing. Davidem Pastvou, Jana Macha, případně
Romana Dobeše v pozici náhradníka za předchozí participanty
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

806/2016

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci projektu
„4 města zachraňující přes hranice“
ukládá
zajistit uzavření předmětné smlouvy
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

807/2016(3) Schválení projektového záměru „Revitalizace a obnova veřejné zeleně
– park Pod Sadem míru a dva parky nad přehradou“
ukládá
podat projektovou žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

816/2016

Pilotní projekt sledování obsazenosti parkovacích míst v Liberci
ukládá
zajistit uzavření smluv o dílo
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

8

SPLNĚNO

818/2016

Oprava opěrné zdi Riegrova – zpracování PD
ukládá
informovat žadatele o výsledku projednání žádosti
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

819/2016

Hromadný podnět na zvýšení kapacity parkoviště Sosnová
ukládá
informovat žadatele o výsledku projednání žádosti
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

820/2016

Zvýšení bezpečnosti dopravy – lokalita Mařanova a Kaplického
ukládá
informovat žadatele o výsledku projednání žádosti
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

825/2016

Oprava veřejného osvětlení lokalita Janovská II
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo a realizaci akce
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

826/2016

Upozornění PČR na dopravní problémy – křižovatka Košická
a Nitranská
ukládá
odeslat Policii ČR odpověď dle usnesení rady města
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

842/2016(1) Dodatek č. 8 k pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města
Liberec
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 8
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

843/2016(1) Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

844/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ohledně věcného břemene dle schváleného
usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

845/2016(1) Změna usnesení
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2)
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

845/2016(2) Změna usnesení
ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

846/2016(1) Souhlas s účastí Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
v projektu "Mezinárodní spolupráce divadel J-O-Ś v Trojmezí
Německo – Polsko – Česká republika"
ukládá
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

847/2016(1) Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách pro Základní
školu, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., a pro Základní školu, Liberec,
U Školy 222/6, p. o.
ukládá
seznámit ředitele dotčených příspěvkových organizací s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

849/2016(1) Vyjádření města k žádosti Sdružení TULIPAN, z. s.
ukládá
informovat poskytovatele o přijatém usnesení
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

850/2016(1) Vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu
SML na rok 2017
ukládá
předložit návrh na vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního
fondu SML zastupitelstvu města
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

864/2016(1) Majetkoprávní operace – prodej pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 10/2016

SPLNĚNO

865/2016(1) Majetkoprávní operace – směna pozemků – Česká inspekce životního
prostředí
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 10/2016
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SPLNĚNO

866/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 10/2016

SPLNĚNO

867/2016(1) Majetkoprávní operace – záměr směny nebo prodeje pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 10/2016

SPLNĚNO

868/2016(1) Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 10/2016

SPLNĚNO

873/2016(1) Návrh na úpravu Pravidel Fondu vzdělávání a vyhlášení 1. kola 2017
Fond vzdělávání
ukládá
předložit upravená Pravidla pro poskytování dotací z dílčího Fondu vzdělávání
Dotačního fondu SML a vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace pro rok
2017 zastupitelstvu města ke schválení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

874/2016(1) Úprava Pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví
a prevence Dotačního fondu SML a vyhlášení programů
k předkládání žádostí o dotace na rok 2017
ukládá
předložit upravená Pravidla pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví
a prevence Dotačního fondu SML a vyhlášení programů k předkládání žádostí
o dotace na rok 2017 zastupitelstvu města ke schválení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

876/2016(1) Poskytnutí věcného a finančního daru Libereckému kraji pro DC
Liberec
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

877/2016(1) Změna zřizovací listiny Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové
organizace
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

878/2016(1) Obnovení členství statutárního města Liberec v asociaci měst
s loutkovým divadlem AVIAMA
ukládá
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

880/2016(1) Souhlas s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy na
pořízení osobního automobilu a souhlas s uzavřením úvěrové smlouvy
ukládá
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

881/2016(1) Poskytnutí dotace neziskové organizaci Člověk v tísni, o. p. s. na
sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši
100 000 Kč na rok 2016
ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

882/2016(1) Poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí neziskové organizaci POST BELLUM, o. p. s.
ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

883/2016(1) Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum LIRA, z. ú., ve výši
500 000 Kč
ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

885/2016(1) Doplnění žádosti o navýšení kapacity školy a zřízení odloučeného
pracoviště ZŠ Kaplického
ukládá
doplnit změny do žádosti pro rejstřík škol a školských zařízení podané 29. 9. 2016
na KÚLK
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

886/2016(1) Navýšení kapacity školní jídelny při Základní škole, Liberec, Oblačná
101/15, p. o.
ukládá
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

887/2016(1) Návrh platu ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.
ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ředitele základní školy
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

889/2016(1) Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
ukládá
předložit Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec o regulaci
provozování hazardních her na území statutárního města Liberec k projednání
zastupitelstvu města
P: Batthyány Tibor
T: 10/2016
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SPLNĚNO

892/2016(1) Ukončení přípravy projektu Modernizace a výstavba kluboven pro
rozvoj klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník – revokace
usnesení č. 634/2016
ukládá
ukončit přípravy na projektu
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

893/2016(1) Správní poplatek, spor ke korekci vyplacení dotace bazén Liberec
ukládá
zajistit zaplacení částky 234 050 Kč dle platebního výměru č. 22/2016 Ministerstva
financí ČR, ve stanovené lhůtě
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

895/2016(1) Rozhodnutí Ministerstva financí – projekt "Revitalizace městských
lázní na galerijní objekt"
ukládá
zajistit podepsání dopisu statutárním zástupcem města a jeho odeslání na příslušnou
adresu podle zvolené varianty
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

895/2016(2) Rozhodnutí Ministerstva financí – projekt "Revitalizace městských
lázní na galerijní objekt"
ukládá
v případě schválení varianty č. 1 zajistit následně po odeslání "Dopisu s žádostí
o posečkání", podepsání "Dopisu s dotazem na stav evidovaných povinností"
statutárním zástupcem města a zajistit jeho odeslání na příslušnou adresu
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

897/2016(1) Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P V. Š. na komunikaci
ul. Burianova
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

899/2016(1) Informace o záměru DPMLJ, a. s. čerpat dotace z IROP (IPRÚ) na
nákup bezbariérových autobusů na pohon CNG
ukládá
předložit informaci zastupitelstvu města dne 27. 10. 2016 jako informaci
P: Kysela Tomáš
T: 10/2016

SPLNĚNO

901/2016(1) Žádost na majetkoprávní vyrovnání
ukládá
zajistit vypracování a odeslání odpovědi žadatelce o rozhodnutí rady města
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016

SPLNĚNO

902/2016(1) Bytová výstavba Zborovská ulice
ukládá
zajistit vypracování a odeslání odpovědi společnosti Projektový ateliér DAVID,
s. r. o., Ruprechtická 199, 460 14 Liberec o rozhodnutí rady města
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

903/2016(1) Návrh na souběžné udělení Medaile města Liberec v roce 2017 –
Marta Kottová & Ervín Šolc
ukládá
předložit materiál k projednání do Zastupitelstva města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

904/2016(1) Pojmenování parku v ulici Komenského na Park Clam-Gallasů
ukládá
předložit materiál k projednání do Zastupitelstva města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

905/2016(1) Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM o Zadávání veřejných
zakázek statutárním městem Liberec a schválení pravidel Soutěže na
nový vizuální styl města Liberec
ukládá
zajistit potřebné kroky k vypsání Soutěže na nový vizuální styl města Liberec
P: Pastva David, Ing.
T: 10/2016

SPLNĚNO

906/2016(1) Výpověď smlouvy o nájmu nemovitostí č. 6/07/0202 ze dne
28. 11. 2007, včetně dodatků č. 1 – 4, uzavřené mezi statutárním
městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s.
ukládá
zajistit prokazatelné doručení písemné výpovědi smlouvy č. 6/07/0202 stávajícímu
nájemci Sportovní areál Ještěd, a. s.
P: Pastva David, Ing.
T: 10/2016
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SPLNĚNO

907/2016(1) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond kultury
a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2016
ukládá
předložit odsouhlasený návrh na poskytnutí dotací z Fondu kultury a cestovního
ruchu ve 2. kole 2016 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016

SPLNĚNO

908/2016(1) Změna stanov Liberecké IS, a. s. – rozšíření předmětu podnikání
ukládá
ve spolupráci se statutárním ředitelem společnosti Liberecké IS, a. s. a odborem
informatiky a řízení procesů, předložit návrh změny stanov Liberecké IS, a. s.
k projednání do zastupitelstva města
P: Batthyány Tibor
T: 10/2016

SPLNĚNO

909/2016(1) Nominace nového člena do komise pro kulturu a cestovní ruch
ukládá
zajistit jmenování nové členky komise pro kulturu a cestovní ruch
P: Neuhäuser Petr
T: 10/2016

SPLNĚNO

911/2016(1) Poskytnutí dotace – závěrečný koncert v Liberci 15. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica
ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
P: Batthyány Tibor
T: 10/2016
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SPLNĚNO

912/2016(1) Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města 27. 10. 2016
P: Batthyány Tibor
T: 10/2016

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

983/2015(3) Projektový záměr – Vzdělávejme společně děti předškolního věku
v Liberci
ukládá
po schválení projektové žádosti MŠMT zařadit do návrhu rozpočtového opatření
částku nezbytnou pro realizaci stavebních úprav nezbytných pro zřízení
předškolního klubu v MŠ a ZŠ Barvířská
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2016
05/2016

SPLNĚNO

373/2016

Prodej služebního vozidla městské policie Škoda Octavia Combi
1,9 TDI, RZ 2L6 38 66
ukládá
zajistit navýšení rozpočtu městské policie o částku získanou prodejem služebního
vozidla formou návrhu rozpočtového opatření zastupitelstvu města
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2016
06/2016
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SPLNĚNO

425/2016

Vyhodnocení zimní údržby komunikací v období listopad 2015 až
březen 2016
ukládá
ve spolupráci se společností Technické služby města Liberce, a. s., předložit Radě
města Liberec ke schválení operační plán zimní údržby komunikací 2016 – 2017
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
09/2016

SPLNĚNO

595/2016

Smlouva s Libereckým krajem o poskytování dotace na podporu
dopravní výchovy na DDH
ukládá
zařadit do rozpočtu odboru správy veřejného majetku finanční prostředky ve výši
119 000 Kč na nákup materiálu a výdaje na opravy a udržování jako finanční
podporu dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Liberec
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2016
09/2016

SPLNĚNO

634/2016(3) Schválení projektového záměru „Modernizace a výstavba kluboven
pro rozvoj klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“
ukládá
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
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016
07/2016
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SPLNĚNO

767/2016

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv a informovat žadatele o výsledku
jednání rady města
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016
09/2016

SPLNĚNO

768/2016

Majetkoprávní operace – pacht pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovní smlouvy a informovat žadatele o výsledku
jednání rady města
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016
09/2016

SPLNĚNO

771/2016

Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 10/2016
09/2016

SPLNĚNO

817/2016

Centrální řízení technické infrastruktury SML
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
09/2016
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NESPLNĚNO

328/2016(3) Záměr převodu čerpacích stanic odpadních vod v ul. Vyhlídková
ukládá
zajistit seznam požadavků na technickou úpravu předmětné stoky včetně čerpací
stanice u společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
30. 6. 2017

Čeká se na vyjádření majetkové komise SVS, předány ke kontrole nutné
dokumenty k převzetí čerpací stanice.
NESPLNĚNO

633/2016(2) Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i.
ukládá
po stanovení postupu na zrušení veřejné výzkumné instituce „Centrum pro výzkum
energetického využití litosféry, v. v. i.“, předložit návrh na zrušení ke schválení
v orgánech města
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016
31. 1. 2017

Je zpracováváno právní kanceláří.
NESPLNĚNO

822/2016

Darovací smlouva Bionaut, s. r. o.
ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
30. 11. 2016

Čekání na podpis smlouvy, protistraně předáno 5. 10. 2016.
NESPLNĚNO

824/2016

Obnova veřejného osvětlení a SSZ – I. etapa
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo a realizaci akce
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
29. 12. 2016

Čekání na podpis smlouvy, protistraně předáno 26. 9. 2016.
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NESPLNĚNO

851/2016(1) Schválení projektového záměru "Revitalizace hasičské zbrojnice
JSDH Růžodol"
ukládá
zajistit přímé zadání na zhotovení projektové přípravy (projektová dokumentace pro
stavební povolení a zajištění stavebního povolení)
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016
30. 11. 2016

Jednání o podmínkách zadání.
NESPLNĚNO

851/2016(2) Schválení projektového záměru "Revitalizace hasičské zbrojnice
JSDH Růžodol"
ukládá
zajistit přímé zadání na vyhotovení studie proveditelnosti a finanční analýzy
projektu dle podmínek výzvy IROP č. 36 Stanice pro integrovaný záchranný
systém,
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016
30. 11. 2016

Jednání o podmínkách zadání.
NESPLNĚNO

856/2016(1) Uzavření smlouvy o zajištění vánoční výzdoby v Liberci
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o zajištění vánoční výzdoby v Liberci a nárokovat částku
1 100 000 Kč v následujícím rozpočtovém opatření
P: Pastva David, Ing.
T: 10/2016
30. 11. 2016

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu nedodal vyjádření k plnění
usnesení.
NESPLNĚNO

860/2016(1) Návrh rozpočtového opatření č. 6A) – DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2016
ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 6A) – DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města jako informaci
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 10/2016
30. 11. 2016
25

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

861/2016(1) Návrh rozpočtového opatření č. 6B) – Fond rozvoje a Dotační fondy
statutárního města Liberec na rok 2016
ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 6B) – Fond rozvoje a Dotační fondy
statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města ke schválení
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 10/2016
30. 11. 2016

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

862/2016(1) Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na
rok 2016
ukládá
náměstkovi pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace předložit návrh
rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu
města ke schválení
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 10/2016
30. 11. 2016

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

863/2016(1) Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální
zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až září 2016
ukládá
náměstkovi pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace předložit informace
o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky – leden až září 2016
zastupitelstvu města jako informaci
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 10/2016
30. 11. 2016

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

890/2016(1) Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Horní Hanychov,
ul. Sáňkařská – Sdružená
ukládá
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 10/2016
30. 11. 2016

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

894/2016(1) Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt
"4 města zachraňují přes hranice"
ukládá
po doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace zajistit uzavření smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem Ing. arch. Vojtěchem Šrutem, Albrechtická 69,
460 01 Liberec, IČ 86713299 dle přílohy č. 2
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016
30. 11. 2016

Provádění administrativních úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

567/2015

Petice za vyřešení dopravní situace v ulici Rumjancevova. Vnitroblok,
Liberec
ukládá
realizovat stavební práce a instalaci dopravního značení vyplývající ze schválené
varianty odpovědi na petici
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
11/2015
29. 12. 2016

Vše je stavebně připravené, čeká se na schválení Policií ČR a odborem
dopravy.
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NESPLNĚNO

983/2015(2) Projektový záměr – Vzdělávejme společně děti předškolního věku
v Liberci
ukládá
po schválení projektové žádosti MŠMT a zařazení mezi podpořené projekty,
předložit výše uvedený projekt společně se všemi přílohami do zastupitelstva města
ke schválení vyčleněných finančních prostředků rozpočtovým opatřením
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2016
05/2016
30. 11. 2016

Čeká se na rozhodnutí poskytovatele dotace.

NESPLNĚNO

986/2015(2) Jmenování členů dozorčích
neškolského typu SML

rad

příspěvkových

organizací

ukládá
ve spolupráci s předsedy 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
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016
06/2016
30. 11. 2016
Vnitřní zadlužení p. o. jsou přímou součástí strategií, které jsou téměř hotové,
poslední tři jsou ve fázi před dokončením.

NESPLNĚNO

651/2016

Kupní smlouva o dodávce elektřiny
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis
kupní smlouvy
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
09/2016
29. 12. 2016

Čekání na podpis smlouvy, protistraně předáno 27. 10. 2016.
NESPLNĚNO

801/2016(2) Schválení udělení výjimky ze směrnice č. 3RM na odkoupení
podkladů k projektové dokumentaci – kamenolom Ruprechtice
ukládá
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připravit smlouvu o spolupráci se společností LIGRANIT, a. s., IČ: 472 83 106, se
sídlem Liberec VI - Rochlice, Kunratická 1100, PSČ 460 05, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Liberci, v oddíle B, vložce 1401, zastoupené
předsedou představenstva, MUDr. Pavlem Perničkou
P: Horák Jiří, Ing.
T: 10/2016
31. 1. 2017

Vyjednávání podmínek smlouvy.
NESPLNĚNO

828/2016

Vklad infrastruktury SML do Teplárny Liberec, a. s.
ukládá
informovat Zastupitelstvo města Liberce
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 10/2016
09/2016
30. 11. 2016

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

831/2016(3) Vyhodnocení veřejné zakázky "DODÁVKA DOPRAVNÍHO
AUTOMOBILU PRO JSDH VESEC" – zadání veřejné zakázky
statutárním městem Liberec formou zjednodušeného podlimitního
řízení
ukládá
v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka dopravního automobilu pro
JSDH Vesec“ vybranému uchazeči: TECHSPORT, s. r. o., IČ: 25524135, se
sídlem: Pekařská 33, 602 00 Brno, s nabídkovou cenou: 785 000 Kč bez DPH
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 10/2016
09/2016
30. 11. 2016

1) Lhůta pro podání námitek uplynula 3. 10. 2016, následně bude vítěz
vyzván k zákonem požadovaným dokumentům a po jejich předložení bude
podepsána smlouva.
2) Čeká se na podpis druhou stranou, smlouva odeslána 31. 10., až k tomuto
datu zaslal dodavatel na odd. veřejných zakázek kvalifikační podklady
požadované v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

541/2013

Žádost o zřízení zábradlí podél nástupiště MHD, Palachova ul.
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ukládá
zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat přidělení
finančních prostředků na zpracování PD a zajištění související inženýrské činnosti.
Následně nárokovat v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky na realizaci
předmětné akce
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2016
12/2013

Nárokovány finanční prostředky na zpracování PD. Finanční prostředky
však nebyly přiděleny a nebylo možno tak realizovat.
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

986/2015

Jmenování členů dozorčích
neškolského typu SML

rad

příspěvkových

organizací

ukládá
ve spolupráci s předsedy 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
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 10/2016
06/2016

Z finančních důvodů se vnitřní audity organizací zaměřené na činnost PO,
její hospodaření dle principů 3E a na lidské zdroje zadávat nebudou.
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

855/2016(1) Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací
ukládá
provést jmenování nového vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací podle
zákona
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 10/2016

Bude revokováno usnesením 20. RM dne 15. 11. 2016.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 24. 11. 2016

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2016

Předkládá: Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML
Zpracoval: Břachová Kateřina, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

