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.
4. schůze rady města dne: 21.02.2017
Bod pořadu jednání:
Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2017
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:

vedoucími 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 2 - 02.03.2017 (informace)
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2017

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 lednu roku 2017 je navrženo u usnesení:

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 916/2016 (4) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 951/2016 (1) - nový KT: 02/2017
Odbor ekonomiky
usnesení č. 60/2017 (1) - nový KT: 02/2017
usnesení č. 916/2016 (1) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 916/2016 (2) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 916/2016 (3) - nový KT: 03/2017
Odbor hlavního architekta
usnesení č. 354/2016 - nový KT: 03/2017
usnesení č. 354/2016 (2) - nový KT: 03/2017
Odbor kancelář primátora
usnesení č. 165/2015 - nový KT: 02/2017
usnesení č. 271/2015 - nový KT: 12/2017
Odbor majetkové správy
usnesení č. 832/2016 (2) - nový KT: 06/2017
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 352/2016 - nový KT: 12/2017
usnesení č. 414/2016 - nový KT: 12/2017
usnesení č. 633/2016 (2) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 801/2016 (2) - nový KT: 02/2017
usnesení č. 805/2016 - nový KT: 03/2017
usnesení č. 952/2016 (1) - nový KT: 02/2017
usnesení č. 952/2016 (2) - nový KT: 02/2017
usnesení č. 952/2016 (3) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 1097/2016 (1) - nový KT: 02/2017
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení:
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Náměstek primátora pro technickou správu majetku města
usnesení č. 1031/2016 (2)
Odbor kancelář tajemníka
usnesení č. 93/2017 (1)
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 634/2016
usnesení č. 891/2016 (1)
usnesení č. 891/2016 (2)

Přílohy:
Příloha č. 1 - Sestava plnění usnesení za měsíc leden 2017
Příloha č. 2 - Košilka ZM

4/4

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
lednu 2017
V měsíci l e d n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

937/2016(2)

Vypsání zadávacího řízení na služby spojené s Plánem udržitelné
mobility
ukládá
předložit radě města výsledek zadávacího řízení ke schválení
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

966/2016(1)

Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1012/2016(1) Havarijní stav opěrné zdi Oblačná – varianty řešení
ukládá
zajistit další postup ve zpracování projektové dokumentace dle schválené varianty.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1016/2016(1) Systém Croseus – nadstavbový modul Registr smluv
ukládá
zajistit rozšíření stávajícího systému elektronické řídící kontroly Croseus
o nadstavbový modul "Registr smluv" pro dvě organizace města (ZOO Liberec,
Divadlo F. X. Šaldy) dle předložené důvodové zprávy a předat ho k užívání oběma
organizacím
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P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 01/2017

Nadstavba nainstalována, uživatelé
podepsán, faktura zaplacena.

vyškoleni,

akceptační

protokol

SPLNĚNO

1017/2016(1) Darovací smlouva – MOCCA, spol. s r. o.
ukládá
výše uvedenou darovací smlouvu podepsat
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017

SPLNĚNO

1045/2016(1) Majetkoprávní operace – pronájem pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1046/2016(1) Majetkoprávní operace – pacht pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovních smluv a smlouvy o nájmu a o výpůjčce
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1051/2016(1) Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor – garáží
ukládá
zajistit uzavření nájemních smluv
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017
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SPLNĚNO

1053/2016(1) Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
ukládá
informovat žadatele o zrušení služebností
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1083/2016(1) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování v jednotce nízkého standardu s P. M.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1083/2016(2) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou
(dále jen DPS) s M. J., N. B., Č. H., H. M. a K. Z.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1083/2016(3) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení – bezbariérovým/upravitelným
s D. F., M. R. a V. O.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1083/2016(4) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu v domě s věcně usměrňovaným nájemným s CH. M.,
náhradník: Š. L.
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P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1083/2016(5) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům sociálním standardního typu s K. P. a K. J.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1083/2016(6) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro příjmově vymezené osoby se S. M., náhradník:
V. B.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1083/2016(7) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům startovacím s K. J., náhradník: L. T., M. R.,
náhradník: K. F., M. L., náhradník: P. P., a M. M., náhradník: K. J.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1083/2016(8) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s W. M., N. A., K. K.
a L. M.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017
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SPLNĚNO

1083/2016(9) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s B. R. a H. F.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1092/2016(2) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
ukládá
zajistit zveřejňování informací o konání akcí na webových stránkách města dle článku
4 vyhlášky
P: Pastva David, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1098/2016(1) Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec, a. s. a uzavření
smlouvy se společností ESTIMATE Consulting, s. r. o.
ukládá
zpracovat a poslat návrh soudu na určení znalce za účelem přezkumu zprávy
o vztazích společnosti Teplárna Liberec, a. s., za účelem prověření smluvních vztahů
uzavíraných mezi Teplárnou Liberec, a. s. (TL) a společností MVV Energie CZ, a. s.
(MVV) a mezi TL a dalšími společnostmi, ovládanými ze strany MVV
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1098/2016(2) Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec, a. s. a uzavření
smlouvy se společností ESTIMATE Consulting, s. r. o.
ukládá
zpracovat a poslat návrh soudu na rozhodnutí o tom, že společnost TL je povinna
poskytnout statutárnímu městu Liberci informace požadované v rámci žádosti
o zařazení nového bodu na pořad jednání valné hromady společnosti, konané dne
14. 11. 2016. Informace se vztahují k smluvním vztahům uzavíraným mezi TL
a společností MVV a mezi TL a dalšími společnostmi, ovládanými ze strany MVV
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
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SPLNĚNO

1098/2016(3) Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec, a. s. a uzavření
smlouvy se společností ESTIMATE Consulting, s. r. o.
ukládá
zpracovat a poslat žádost SML, jako kvalifikovaného akcionáře, o svolání valné
hromady společnosti TL s pořadem jednání valné hromady:
1. projednání smluv uzavřených mezi společností TL a MVV, respektive mezi
společností TL a společnostmi ovládanými ze strany MVV
2. projednání koncepce podnikatelské činnosti společnosti
3. různé
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1098/2016(4) Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec, a. s. a uzavření
smlouvy se společností ESTIMATE Consulting, s. r. o.
ukládá
zajistit oboustranné podepsání Smlouvy o dílo s ESTIMATES Consulting, s. r. o.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1104/2016(1) Dodatek č. 2 k dohodě o používání komunikací v oblasti sportovního
areálu Ještěd
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 2 k dohodě o používání komunikací v oblasti sportovního
areálu Ještěd
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 01/2017
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SPLNĚNO

1117/2016(1) Parkovací informační a navigační systém v Liberci
ukládá
zajistit podání předmětné žádosti o poskytnutí dotace poskytovateli dotace
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1118/2016(1) Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie
ukládá
zajistit podání předmětné žádosti o poskytnutí dotace poskytovateli dotace
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1119/2016(2) Parkovací systém ve městě Liberci – problematika parkovacích
automatů
ukládá
jednat o schůdné variantě se společností Technické služby města Liberce, a. s.
v předmětné problematice
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1123/2016(1) Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na podporu
akce "Pohár primátora" v rámci závodu Jizerská 50
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy
P: Pastva David, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1140/2016(2) Schválení výsledku zadávacího řízení na služby spojené s Plánem
udržitelné mobility
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ukládá
zajistit uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem NDCON, s. r. o.,
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ 64939511 dle přílohy č. 3
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1141/2016(1) REAL SPACE, s. r. o. – rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem
– pobočka Liberec
ukládá
zajistit vystavení plné moci pro advokáta Mgr. Michala Tandlera a podání dovolání
Nejvyššímu soudu
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

1141/2016(2) REAL SPACE, s. r. o. – rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem
– pobočka Liberec
ukládá
v případě varianty B: zajistit podání návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí
dovolacímu soudu prostřednictvím advokáta Mgr. Michala Tandlera
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

5/2017(1)

Informace o prodeji budovy z majetku TUL
ukládá
zaslat dopis Technické univerzitě Liberec o předběžném zájmu města o koupi budovy
"S" včetně souvisejícího pozemku
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

6/2017(1)

Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro Základní školu
s RVJ, Liberec, Husova 142/44, p. o.
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ukládá
seznámit ředitelku dotčené příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

7/2017(1)

Bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Lesní 575/12,
příspěvkové organizace
ukládá
informovat o usnesení rady města ředitele příslušných základních škol
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

8/2017(1)

Bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Kaplického 384,
příspěvkové organizace
ukládá
informovat o usnesení rady města ředitele základní školy
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

9/2017(1)

Souhlas s účastí v projektu „Příprava na inkluzivní trh práce
D.R.A.K." pro dvě základní školy zřizované SML
ukládá
seznámit ředitele příspěvkových organizací s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

10/2017(1)

Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci IROP pro Základní školu,
Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
ukládá
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
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T: 01/2017

SPLNĚNO

10/2017(2)

Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci IROP pro Základní školu,
Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
ukládá
informovat odbor majetkové správy
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

11/2017(1)

Projekt sociální bydlení – mimořádný postup pro přidělování
náhradních bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec
ukládá
zajistit, aby bylo postupováno v souladu se schválenou výjimkou a postupem dle
důvodové zprávy
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

14/2017(1)

Zrušení výběrového řízení na generální opravu vyzdívek kremačních
pecí
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

17/2017(1)

Dodatek k žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2017
ukládá
zajistit podpis dodatku k žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2017 primátorem města a doručit žádost ve stanoveném
termínu na Úřad vlády ČR
P: Kalous Pavel, Mgr.
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T: 01/2017

SPLNĚNO

18/2017(1)

Informace o rezignaci Ing. Radky Loučkové Kotasové na mandát člena
ZM Liberec
ukládá
předat na schůzi Rady města Liberce JUDr. Evě Karhanové Horynové Osvědčení
o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Liberec
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017

SPLNĚNO

19/2017(1)

Program prevence kriminality na rok 2017
ukládá
zajistit podání žádosti o státní účelovou dotaci k projektu „Liberec – MKDS
Masarykova“
P: Krajčík Ladislav, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

20/2017(3)

Mimořádný bod jednání – oznámení o nesrovnalostech DC Sluníčko
Liberec
ukládá
zajistit převzetí veškerých účetních a souvisejících dokumentů příspěvkové
organizace Dětské centrum SLUNÍČKO
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

21/2017(1)

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně zadluženosti
a činnosti odboru ekonomiky – leden až prosinec 2016
ukládá
předložit zastupitelstvu města jako informaci
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
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SPLNĚNO

22/2017(1)

Majetkoprávní operace – prodej spoluvlastnického podílu na
stavebním pozemku k bytové jednotce
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

23/2017(1)

Majetkoprávní operace – prodej pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

24/2017(1)

Majetkoprávní operace – záměr prodeje podílů na stav. pozemku
k bytovým jednotkám
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

25/2017(1)

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – část 1
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017
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SPLNĚNO

26/2017(1)

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – část 2
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

27/2017(1)

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

31/2017(1)

Majetkoprávní operace – prodloužení nájemní smlouvy
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 na prodloužení doby nájmu do konce ledna 2017
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

32/2017(1)

Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy na pozemek
ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

37/2017(1)

Přijetí daru od Libereckého kraje – DDM Větrník – V-Klub
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017
13

SPLNĚNO

39/2017(1)

Schválení dodatku ke smlouvě na MŠ Beruška
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

41/2017(1)

Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů
ukládá
v souladu s přijatým usnesením, zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče
VHL, s. r. o., IČ: 63677521, dle přílohy č. 1
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

41/2017(2)

Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů
ukládá
v souladu s přijatým usnesením, zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o., IČ: 28685521, dle přílohy č. 2
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

41/2017(3)

Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů
ukládá
v souladu s přijatým usnesením, zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče
VYTSERVIS, spol. s r. o., IČ: 49100858, dle přílohy č. 3
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017
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SPLNĚNO

41/2017(4)

Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 4
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

43/2017(1)

Nástup Bc. Petry Čermákové do funkce ředitelky po skončení
mateřské a rodičovské dovolené a návrh na stanovení platu s účinností
od 1. 2. 2017
ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku školy
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

44/2017(1)

Jmenování nového manažera Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní
plánování služeb v sociální oblasti v regionu Liberec
ukládá
zajistit jmenování nového manažera Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní
plánování služeb v sociální oblasti v regionu Liberec
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

45/2017(1)

Jmenování a odvolání zástupců Libereckého kraje v dozorčích radách
ZOO Liberec a Botanické zahrady Liberec
ukládá
zajistit jmenování nového člena dozorčích rad ZOO Liberec a BZ Liberec
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 01/2017
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SPLNĚNO

47/2017(1)

Povolení výjimky z počtu dětí pro Mateřskou školu "Čtyřlístek",
Liberec, Horská 166/27, příspěvkovou organizaci
ukládá
informovat o povolení výjimky ředitelku Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec,
Horská 166/27, příspěvkové organizace
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

48/2017(1)

Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro Základní školu,
Liberec, U Školy 222/6, p. o.
ukládá
seznámit ředitele dotčené příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

49/2017(1)

Zrušení usnesení RM č. 180/2013 – určení Mateřské školy, Liberec,
Klášterní 466/4, ke vzdělávání dětí zaměstnanců KNL
ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku Mateřské školy, Liberec, Klášterní
466/4 a ředitele Krajské nemocnice Liberec, a. s.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

53/2017(1)

Příslib pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Sdružení TULIPAN, z. s.
ukládá
vydat Sdružení TULIPAN, z. s. podepsaný příslib pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 1
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017
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SPLNĚNO

54/2017(1)

Souhlas s technickým zhodnocením budovy školy v rámci projektu
„Vybudování učebny přírodních věd v objektu ZŠ Liberec, Aloisina
výšina 642, příspěvková organizace“
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

55/2017(1)

Přijetí dotace v rámci projektu "Liberec – Zittau: podpora vzájemné
spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi)
ukládá
předložit ke schválení zastupitelstva města přijetí dotace ve výši 50 841,07 EUR
(tj. 85 % uznatelných výdajů projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje EU
a 5 % uznatelných výdajů projektu ze státního rozpočtu ČR) z Programu přeshraniční
spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 dle podmínek
smlouvy o poskytnutí dotace vč. všeobecných smluvních podmínek, viz příloha č. 2
a3
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

55/2017(2)

Přijetí dotace v rámci projektu "Liberec – Zittau: podpora vzájemné
spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi)
ukládá
předložit ke schválení zastupitelstva města předfinancování projektu "Liberec –
Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) ve výši
56 490,09 EUR a spoluúčast statutárního města Liberec na kofinancování projektu
"Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi)
z vlastních zdrojů ve výši 5 649,02 EUR, tj. 10 % uznatelných výdajů projektu dle
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace a všeobecných smluvních podmínek dle
přílohy č. 2 a 3
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

58/2017(1)

Návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2017
ukládá
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předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce
a uzavření veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu města Liberce ke schválení
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

60/2017(3)

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci
projektu "Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů – implementace
a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML"
ukládá
předložit materiál do zastupitelstva města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

65/2017(1)

Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec – návrhy
č. 89/1 – 89/6
ukládá
zajistit předložení materiálu "Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města
Liberec – návrhy č. 89/1 – 89/6" k projednání na zasedání Zastupitelstva města
Liberec
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017

SPLNĚNO

66/2017(1)

schválení zadání 90. změny územního plánu města Liberec –
strategická změna lokalita Perštýn
ukládá
předložit materiál zadání 90. změny územního plánu města Liberec k projednání
v Zastupitelstvu města Liberec
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017

SPLNĚNO

67/2017(1)

Oprava opěrné zdi ve Svatoplukově ulici
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ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o souhlasu s provedením stavby se
společností EXTEC GROUP, s. r. o., IČO: 28 66 87 74, se sídlem Čelakovského
412/8, Kutná hora, 284 01
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

68/2017(1)

Vybudování schodiště u OC Lidl, ul. Na Bídě
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o souhlasu s provedením stavby se
společností LIPOVÁ DEVELOPMENT, a. s., IČO: 25 47 44 56, se sídlem Pražská
154/38, Liberec II – Nové Město, 460 01
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

70/2017(1)

Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofond Dotačního fondu SML na
rok 2017
ukládá
předložit vyhlášení programů Dotačního fondu SML č. 1.1, 1.2, 1.3, k předkládání
žádostí o dotace v roce 2017 na 1. Zastupitelstvu města Liberce
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017

SPLNĚNO

71/2017(1)

Pověření Komunitních prací Liberec, o. p. s. k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017

SPLNĚNO

72/2017(1)

Dodatek č. 32 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
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ukládá
předložit dodatek č. 32 do zastupitelstva města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

75/2017(1)

Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP R. J. na komunikaci ul. Jáchymovská
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

84/2017(1)

Povolení vytvoření graffiti prezentace v ul. Hvězdná
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku k povolení vytvoření
graffiti prezentace na opěrné zdi v ul. Hvězdná
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017

SPLNĚNO

85/2017(1)

Přijetí dotace na realizaci akcí „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě
Liberci“
ukládá
předložit do Zastupitelstva města Liberce předmětný materiál
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

87/2017(1)

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám
v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2017
ukládá
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
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P: Pastva David, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

88/2017(1)

Vyhlášení programů 6.1 a 6.2 Sportovního fondu
ukládá
předložit vyhlášení programů 6.1 a 6.2 dílčího fondu Sportovní fond v rámci
Dotačního fondu statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo roku 2017 Zastupitelstvu
města Liberec ke schválení
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017

SPLNĚNO

89/2017(1)

Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury
a cestovního ruchu a vyhlášení programu 5.1 – 5.4 Fondu kultury
a cestovního ruchu
ukládá
předložit návrh na úpravu pravidel a vyhlášení programů 5.1 – 5.4 dílčího fondu Fond
kultury a cestovního ruchu v rámci Dotačního fondu SML pro 1. kolo roku 2017
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

90/2017(1)

Patriots, dodatek č. 2
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 2
P: Pastva David, Ing.
T: 01/2017

SPLNĚNO

91/2017(1)

Podpora investičních projektů sportovních klubů
ukládá
předložit zastupitelstvu města ke schválení
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017
21

SPLNĚNO

97/2017(1)

Změna v režimu užívání služebního vozidla
ukládá
podepsat dohodu o užívání vozidla pro služební i soukromé účely
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

11/2016

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 1. února 2016
ukládá
předložit radě města vyhodnocení potřebnosti a efektivity nově vytvořených
pracovních pozic s příspěvkem Úřadu práce
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
12/2016

SPLNĚNO

160/2016

Postup při porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Integrovaný
systém řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných
a zakládaných organizací"
ukládá
zajistit na základě došlého rozhodnutí, respektive výměru zaplacení v termínu
vyměřené penále a následně požádat o jeho prominutí
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017
06/2016
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SPLNĚNO

343/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení
P: Pohanka Lukáš
T: 01/2017
11/2016

SPLNĚNO

354/2016(3)

Schválení projektového záměru „Územní studie krajiny – pro správní
obvod ORP Liberec“
ukládá
zahájit přípravu žádosti o podporu z IROP – výzva č. 9 „Územní studie“ včetně všech
souvisejících přípravných kroků ve spolupráci s odborem strategického rozvoje
a dotací / oddělení získávání dotací
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 01/2017
05/2016

SPLNĚNO

465/2016(2)

Hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2016
a zhodnocení plnění úkolů z roku 2015
ukládá
realizovat schválené úkoly v průběhu roku 2016
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 01/2017
12/2016

SPLNĚNO

595/2016(4)

Smlouva s Libereckým krajem o poskytování dotace na podporu
dopravní výchovy na DDH
ukládá
využít přidělené finanční prostředky pro účely uvedené ve smlouvě a řádně tyto
prostředky vyúčtovat dle smlouvy
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017
07/2016
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SPLNĚNO

853/2016(1)

Schválení nového ceníku za nucený odtah
ukládá
zveřejnění nového ceníku za odtahy vozidel
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017
11/2016

SPLNĚNO

900/2016(1)

Právní poradenství v oblasti zajišťování veřejných služeb
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2017
11/2016

SPLNĚNO

910/2016(2)

Schválení vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Výběr dodavatele tisku městského periodika Liberecký
zpravodaj“
ukládá
po vyhodnocení předmětného výběrového řízení "Výběr dodavatele tisku městského
periodika Liberecký zpravodaj" předložit radě města ke schválení výsledek
výběrového řízení a vítězného uchazeče
P: Neuhäuser Petr
T: 01/2017
11/2016

SPLNĚNO

1025/2016(1) Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na
rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na
rok 2017
ukládá
předložit návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok
2017 a návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017
zastupitelstvu města ke schválení
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P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
12/2016

SPLNĚNO

1130/2016(1) Schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče veřejné
zakázky malého rozsahu "Výběr dodavatele tisku městského periodika
Liberecký zpravodaj"
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení (příloha č. 2)
a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 1)
P: Neuhäuser Petr
T: 01/2017
12/2016

SPLNĚNO

1130/2016(2) Schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče veřejné
zakázky malého rozsahu "Výběr dodavatele tisku městského periodika
Liberecký zpravodaj"
ukládá
zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem MAFRA, a. s., Karla Engliše
519/11, 15000 Praha 5, IČ 45313351
P: Neuhäuser Petr
T: 01/2017
12/2016

SPLNĚNO

1131/2016(1) Darovací smlouva – Pivovar Svijany, a. s.
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy
P: Neuhäuser Petr
T: 01/2017
12/2016

SPLNĚNO

1132/2016(1) Darovací smlouva – FAIR PLAY TREND, a. s.
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ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy
P: Neuhäuser Petr
T: 01/2017
12/2016

SPLNĚNO

1133/2016(1) Darovací smlouva – KASRO, spol. s r. o.
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Neuhäuser Petr
T: 01/2017
12/2016

NESPLNĚNO

165/2015

Poskytování peněžitých darů z rozpočtu odboru kancelář primátora
ukládá
předložit do rady města formou informace přehled poskytnutých peněžitých darů za
uplynulý kalendářní rok
P: Neuhäuser Petr
T: 01/2017
7. 2. 2017

Zpracovává se, bude předloženo na nejbližší radě.
NESPLNĚNO

352/2016

Schválení projektového záměru „Centrum aktivního života – zázemí
pro komunitní činnost“
ukládá
zpracovat projektovou žádost do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu prostřednictvím Integrovaného programu rozvoje území a předložit ji do
RM k projednání
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017
31. 12. 2017

Posunutí termínu výzvy.
NESPLNĚNO

354/2016

Schválení projektového záměru „Územní studie krajiny – pro správní
obvod ORP Liberec“
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ukládá
zajištění potřebných podkladů pro podání žádosti o podporu dle podmínek IROP –
výzvy č. 9 „Územní studie“, tj. plná moc, dokumentace k zadávacím a výběrovým
řízením, smlouvu o dílo se zhotoviteli územní studie krajiny, podklady pro hodnocení
žádosti o podporu a informace k zadání územní studie a seznam objednávek - přímých
nákupů ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací / oddělení získávání
dotací
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 01/2017
31. 3. 2017

Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem byly zahájeny práce na žádosti
o podporu z IROP, a to s ohledem na administraci jiných projektů na
oddělení získávání dotací, odboru strategického rozvoje a dotací. Materiál se
žádostí bude předložen do RM dne 21. 2. 2017.
NESPLNĚNO

354/2016(2)

Schválení projektového záměru „Územní studie krajiny – pro správní
obvod ORP Liberec“
ukládá
zpracovat projektovou žádost do IROP – výzvy č. 9 „Územní studie“ vč. všech
relevantních příloh ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací / oddělení
získávání dotací a předložit ji k projednání radě města
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 01/2017
31. 3. 2017

Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem byly zahájeny práce na žádosti
o podporu z IROP, a to s ohledem na administraci jiných projektů na
oddělení získávání dotací, odboru strategického rozvoje a dotací. Materiál se
žádostí bude předložen do RM dne 21. 2. 2017.
NESPLNĚNO

414/2016

Schválení projektového záměru „Azylový dům pro ženy a rodiny
s dětmi“
ukládá
zpracovat projektovou žádost do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu pro projekty zahrnuté do IPRÚ a předložit ji do RM k projednání
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017
31. 12. 2017

Posunutí termínu výzvy.
NESPLNĚNO

60/2017(1)

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci
projektu "Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů – implementace
a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML"
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ukládá
Varianta B
zajistit úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 219 557,00 Kč dle
platebního výměru v příloze č. 4, zařazením do výdajové části návrhu rozpočtu na
rok 2017 a v případě neschválení rozpočtu, zajistit zařazení do pravidel rozpočtového
provizoria
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 01/2017
17. 2. 2017

Vzhledem k rozpočtovému provizoriu nebylo možné uhradit. Rozpočet byl
schválen až 26. 1. 2017 a do systému nahrán 7. 2. 2017 – úhrada bude
provedena do 17. 2. 2017.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

271/2015

Aktualizace Protikorupční strategie města Liberec
ukládá
zajistit předložení aktualizované Protikorupční strategie města Liberec ke schválení
radě města
P: Neuhäuser Petr
T: 01/2017
12/2015
31. 12. 2017

Protikorupční strategii tak, jak byla původně navržena a připravena bez
aktivního zapojení celého úřadu, včetně jeho politického vedení, nelze
realizovat. To vyplynulo i z analýzy stavu v oblasti plnění úkolů, které byly
v této oblasti skutečně přijaty. Po zpracování analýzy a několika variant
možného postupu (protikorupční koncepce a program), byl pro letošní rok
navržen postup, vycházející z obecné metodiky řízení rizik, zpracované
Ministerstvem financí. Tento postup vyžaduje zapojení všech odborů
a politického vedení. Jeho základem je připravovaný protikorupční kurz
celého úřadu, realizovaný eLearningovou formou. Na jeho vytvoření se
podílel i specialista odboru kancelář primátora. Tento kurz se pro
nedostatek finančních prostředků v roce 2016 neuskutečnil.
Dalším krokem je již připravené dotazníkové šetření, zaměřené na aktuální
rizika, včetně jejich vyhodnocení. Tato činnost vyžaduje aktivní součinnosti
všech orgánů SML. Např. v podmínkách Prahy, kde obdobným způsobem
protikorupční strategii zpracovávala profesionální firma, trvaly přípravy
spojené se zajištěním potřebných údajů, shromážděných do mapy rizik,
řádově více jak 5 měsíců aktivní součinnosti všech orgánů. Plánované kroky
tak, jak by se měly uskutečnit, jsou zpracovány v navržené koncepci
z prosince 2016. Těmito kroky jsou:
a) protikorupční školení – kurz pro více jak 400 zaměstnanců úřadu
(v minulosti proběhl pouze jeden kurz a to v roce 2013 za účasti cca
60 pracovníků)
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b) realizace dotazníkového šetření a vyhodnocení aktuálních rizik –
připraveno k realizaci po školení
c) vyhodnocení údajů do mapy rizik
d) vypracování protikorupční strategie
Přesný harmonogram nelze pro rok 2017 určit, protože jednotlivé kroky jsou
závislé jeden na druhém a vyžadují spolupráci celého úřadu i dalších orgánů
města.
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: 01/2017
10/2016
31. 3. 2017

Je zpracováváno právní kanceláří (jedná se o proces několika týdnů).
NESPLNĚNO

801/2016(2)

Schválení udělení výjimky ze směrnice č. 3RM na odkoupení podkladů
k projektové dokumentaci – kamenolom Ruprechtice
ukládá
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: 01/2017
10/2016
28. 2. 2017

Vyjednávání podmínek smlouvy.
NESPLNĚNO

805/2016

SVS, a. s. – nájemní smlouva na zajištění provozování vodovodního
řadu v ul. Vyhlídková, k. ú. Vesec u Liberce
ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017
09/2016
31. 3. 2017

SVS, a. s. nedodala smlouvy. Opětovně urgováno předložení smluv od SVS,
a. s.
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NESPLNĚNO

832/2016(2)

Projekt „Liberecký veřejný technopark“ – uzavření dohody o pracovní
činnosti
ukládá
zajistit v souladu se směrnicí 10RM – Projektové řízení jmenování projektového
týmu a další náležitosti pro řešení projektu
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 01/2017
09/2016
30. 6. 2017

Nebyli dosud vybráni ani schváleni členové projektového týmu.
NESPLNĚNO

916/2016(1)

Fond rozvoje
ukládá
připravit návrh aktualizace statutu a jednacího řádu Fondu rozvoje na základě
písemných připomínek vedoucích příslušných odborů
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 01/2017
11/2016
2. 3. 2017

Konečná verze bude předložena na ZM dne 2. 3. 2017.
NESPLNĚNO

916/2016(2)

Fond rozvoje
ukládá
metodicky sjednotit zařazování položek do běžné části rozpočtu a do fondů
a příslušné změny zařadit do aktualizace rozpočtového výhledu
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 01/2017
11/2016
2. 3. 2017

Konečná verze bude předložena na ZM dne 2. 3. 2017.
NESPLNĚNO

916/2016(3)

Fond rozvoje
ukládá
zjistit stav čerpání jednotlivých fondů včetně výhledu čerpání do konce roku 2016
a předložit na příští radu města
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 01/2017
11/2016
2. 3. 2017

Konečná verze bude předložena na ZM dne 2. 3. 2017.
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NESPLNĚNO

916/2016(4)

Fond rozvoje
ukládá
zvážit další existenci Fondu rozvoje
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
12/2016
30. 3. 2017

Na úkolu se pracuje.
NESPLNĚNO

951/2016(1)

Posouzení vhodnosti akvizice společnosti ANL, s. r. o. v souvislosti
s realizací projektu Terminál u nádraží ČSAD
ukládá
postupovat dle doporučení a předložit na příští radu města návrh uzavření smlouvy
na pokračování spolupráce s Česká spořitelna Corporate Finance
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
02/2017
15. 2. 2017

Probíhá jednání o podmínkách smlouvy.
NESPLNĚNO

952/2016(1)

Zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
bývalého kina Varšava
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zrušení výběrového
řízení „Projektová příprava realizace projektu Kulturní centrum kino
Varšava/KINO3, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ dle článku 3.12 směrnice rady
č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec účinné od 1. 5. 2015
do 30. 9. 2016
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017
11/2016
28. 2. 2017

Koordinace plnění úkolu s odborem právním a veřejných zakázek.
NESPLNĚNO

952/2016(2)

Zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
bývalého kina Varšava
ukládá
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit přímé zadání zakázky
dle článku 5.12 směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec účinné od 1. 10. 2016 na služby v rozsahu projektové dokumentace
pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby, zajištění
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pravomocného stavebního povolení, autorský dozor a vyhodnocení BOZP rizika na
staveništi, za celkovou cenu ve výši 1 650 000 Kč bez DPH, a to společnosti Doubner,
spol. s r. o. IČ 62909231, se sídlem Chodská 1123/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017
11/2016
28. 2. 2017

Koordinace plnění s odborem právním a veřejných zakázek.
NESPLNĚNO

952/2016(3)

Zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
bývalého kina Varšava
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Liberec a společností
Doubner, spol. s r. o., IČ 62909231, dle přílohy č. 1
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017
11/2016
31. 3. 2017

Koordinace plnění s odborem právním a veřejných zakázek.
NESPLNĚNO

1097/2016(1) Zpracování žádosti o podporu projektu "Návrh územního plánu města
Liberec"
ukládá
zpracovat projektovou žádost o podporu projektu "Návrh územního plánu města
Liberec" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020,
výzva č. 2 Územní plány
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2017
28. 2. 2017

Půjde do nejbližší rady (nebyly včas dodány podklady a přílohy z odboru
hlavního architekta).
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

634/2016

Schválení projektového záměru „Modernizace a výstavba kluboven
pro rozvoj klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“
ukládá
vypsat zadávací řízení na studii proveditelnosti (příloha žádosti projektu)
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017

Zrušeno usn. č. 892/2016(1), na žádost ředitele DDM.
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VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

891/2016(1)

Schválení projektového záměru "Sanace skalního masivu v ul.
Dr. M. Horákové"
ukládá
připravit projektovou žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017

Výzva byla zrušena ze strany OPŽP z důvodu vyčerpání alokace finančních
prostředků
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

891/2016(2)

Schválení projektového záměru "Sanace skalního masivu v ul.
Dr. M. Horákové"
ukládá
předložit projektovou žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020 ke schválení radě města
P: Horák Jiří, Ing.
T: 01/2017

Výzva byla zrušena ze strany OPŽP z důvodu vyčerpání alokace finančních
prostředků
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

1031/2016(2) Podpora projektů sportovních klubů působící převážně v areálu Sport
Parku
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017
12/2016

Nahrazeno materiálem č. 91/2017.
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

93/2017(1)

Vyřazení movitého majetku – mobilního telefonu – formou odprodeje
ukládá
uzavřít kupní smlouvu
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 01/2017

Usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 2/2017 ze dne 26. 1. 2017 (zvolení
Ing. Hrbkové do funkce náměstkyně primátora města).
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 02.03.2017

Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2017

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

Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci lednu roku 2017 je navrženo u usnesení:

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 916/2016 (4) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 951/2016 (1) - nový KT: 02/2017
Odbor ekonomiky
usnesení č. 60/2017 (1) - nový KT: 02/2017
usnesení č. 916/2016 (1) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 916/2016 (2) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 916/2016 (3) - nový KT: 03/2017
Odbor hlavního architekta
usnesení č. 354/2016 - nový KT: 03/2017
usnesení č. 354/2016 (2) - nový KT: 03/2017
Odbor kancelář primátora
usnesení č. 165/2015 - nový KT: 02/2017
usnesení č. 271/2015 - nový KT: 12/2017
Odbor majetkové správy
usnesení č. 832/2016 (2) - nový KT: 06/2017
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 352/2016 - nový KT: 12/2017
usnesení č. 414/2016 - nový KT: 12/2017
usnesení č. 633/2016 (2) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 801/2016 (2) - nový KT: 02/2017
usnesení č. 805/2016 - nový KT: 03/2017
usnesení č. 952/2016 (1) - nový KT: 02/2017
usnesení č. 952/2016 (2) - nový KT: 02/2017
usnesení č. 952/2016 (3) - nový KT: 03/2017
usnesení č. 1097/2016 (1) - nový KT: 02/2017

Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro technickou správu majetku města
usnesení č. 1031/2016 (2)
Odbor kancelář tajemníka
usnesení č. 93/2017 (1)
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 634/2016
usnesení č. 891/2016 (1)
usnesení č. 891/2016 (2)

Přílohy
Příloha č. 1 - Sestava plnění usnesení za měsíc leden 2017

