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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
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INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 30.03.2017

Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2017

Předkládá: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
Zpracoval: Břachová Kateřina, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

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

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
951/2016(2) - nový KT: 04/2017
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
131/2017(1) - nový KT: 03/2017
Odbor ekonomiky
20/2017(4) - nový KT: 03/2017
Odbor hlavního architekta
795/2014 - nový KT: 05/2017
122/2017(1) - nový KT: 03/2017
Odbor majetkové správy
41/2017(5) - nový KT: 04/2017
Odbor strategického rozvoje a dotací
801/2016(2) - nový KT: 03/2017
851/2016(3) - nový KT: 03/2017
952/2016(1) - nový KT: 05/2017
952/2016(2) - nový KT: 05/2017
1097/2016(1) - nový KT: 03/2017
1097/2016(2) - nový KT: 03/2017
56/2017(1) - nový KT: 03/2017
60/2017(2) - nový KT: 03/2017
172/2017(1) - nový KT: 03/2017
199/2017(1) - nový KT: 03/2017
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení:
Odbor strategického rozvoje a dotací
57/2017(1)

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

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
únoru 2017
V měsíci ú n o r u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

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: 02/2017

SPLNĚNO

1011/2016(2) Podnět na zavedení bezplatného jízdného pro osobu doprovázející dítě
do 3 let v MHD Liberec
ukládá
vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o odpovědi společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1052/2016(1) Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1054/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti v k. ú. Liberec
– ČEZ
ukládá
1

zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1055/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Liberec –
Česká telekomun. infrastruktura, a. s.
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1056/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Liberec,
p. č. 5765/1 a 5766/1
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1057/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Liberec,
p. č. 6043
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1058/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Rochlice
u Liberce, Horní Růžodol
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017
2

SPLNĚNO

1059/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnost v k. ú. Horní
Růžodol
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1060/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú.
Františkov u Liberce
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1061/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Růžodol I
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1062/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Růžodol I
– ČEZ
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1063/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú.
Ruprechtice, p. č. 843/1
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ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1064/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú.
Ruprechtice, p. č. 168, 1443/86
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1065/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti v k. ú.
Ruprechtice, p. č. 2175, 2184/1
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1066/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti v k. ú. Staré
Pavlovice, Ruprechtice a Nové Pavlovice
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1067/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Horní
Hanychov
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
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T: 02/2017

SPLNĚNO

1068/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Karlinky
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1069/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Doubí
u Liberce
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1070/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Vesec
u Liberce
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

1071/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Krásná
Studánka
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017
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SPLNĚNO

1072/2016(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti v k. ú. Radčice
u Krásné Studánky
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy na služebnost dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

20/2017(1)

Mimořádný bod jednání – oznámení o nesrovnalostech DC Sluníčko
Liberec
ukládá
zajistit zpracování hloubkové kontroly účetnictví zrušeného Dětského centra
Sluníčko Liberec, příspěvkové organizace, IČ 00828963, s oslovením následujících
dvou dodavatelů doporučených auditorem města: 1. Ing. Pavel Lampa, IČ 41347366,
Lužické náměstí 158, Rumburk 408 01, 2. VGD, s. r. o. se sídlem Bělehradská
314/18, Nusle, 140 00, Praha 4, IČ 256 26 311
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

20/2017(2)

Mimořádný bod jednání – oznámení o nesrovnalostech DC Sluníčko
Liberec
ukládá
zajistit provedení kontroly hospodaření Dětského centra SLUNÍČKO a to zejm. ve
vztahu k obdrženému oznámení ze dne 13. 1. 2017
P: Vozobulová Marie, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

20/2017(5)

Mimořádný bod jednání – oznámení o nesrovnalostech DC Sluníčko
Liberec
ukládá
předložit radě města zprávu o výsledcích kontrol dle bodu 2
P: Vozobulová Marie, Ing.
T: 02/2017
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SPLNĚNO

28/2017(1)

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv a informovat žadatele o výsledku
jednání rady města
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

29/2017(1)

Majetkoprávní operace – zemědělský pacht pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

30/2017(1)

Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

33/2017(1)

Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru
ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

36/2017(1)

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017
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SPLNĚNO

40/2017(1)

Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ 5. května
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

42/2017(1)

Aktualizace projektového záměru Liberecký veřejný technopark
ukládá
v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit uzavření smluv s vybranými zhotoviteli
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

42/2017(2)

Aktualizace projektového záměru Liberecký veřejný technopark
ukládá
v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem ekonomiky zajistit finanční
krytí ke kontaci smluv pro vybrané zhotovitele
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

42/2017(3)

Aktualizace projektového záměru Liberecký veřejný technopark
ukládá
zahájit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek přípravu potřebných
dokumentů k vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace
v předpokládané hodnotě max. 500 tis. Kč bez DPH vztahující se na architektonické
řešení parteru a volných ploch areálu včetně projekce obnovy inženýrských sítí
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017
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SPLNĚNO

46/2017(1)

Přijetí terénních pracovníků na odbor školství a sociálních věcí
v souladu s poskytnutím dotace
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem kancelář tajemníka přijetí dvou terénních pracovníků
na poloviční úvazek na odbor SK
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

50/2017(1)

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok k bytu pro příjmově vymezené osoby
s R. V., náhradník: K. P.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

50/2017(2)

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům startovacím s K. J., náhradník: H. M., S. D. a F. D.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

50/2017(3)

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatek o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě s K. I.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

50/2017(4)

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatek o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě s T. M.
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P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

51/2017(1)

Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec o povolení odpisu nedobytných pohledávek
ukládá
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s rozhodnutím rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

52/2017(1)

Poskytnutí daru Domovu důchodců Bystřany, příspěvkové organizaci
ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy s Domovem důchodců Bystřany, příspěvkovou
organizací, se sídlem Pražská 236, 417 61, Bystřany, IČ: 63787725, dle přílohy č. 2
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

62/2017(1)

Výjimka ze stavební uzávěry – Apartmány Jizerská
ukládá
vydat rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

63/2017(1)

Výjimka ze stavební uzávěry – Fenix Inspiration Design Hotel
ukládá
vydat rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

64/2017(1)

Výjimka ze stavební uzávěry – XC SKI CLUB Liberec
ukládá
vydat rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry
P: Kolomazník Petr, Ing.
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T: 02/2017

SPLNĚNO

65/2017(2)

Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec – návrhy
č. 89/1 – 89/6
ukládá
prošetřit postup stavebního úřadu v souvislosti s návrhem změny územního plánu
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

71/2017(2)

Pověření Komunitních prací Liberec, o. p. s. k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace
ukládá
ve spolupráci s předsedou správní rady společnosti KPL, o. p. s. předložit záměr
změny pověření SOHZ pro KPL, o. p. s. a návrh dodatku vyrovnávací platby
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

73/2017(1)

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro
rok 2017 a 2018
ukládá
zajistit podpis smlouvy
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

77/2017(1)

Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na generální opravu vyzdívek
kremačních pecí
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017
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SPLNĚNO

78/2017(1)

Získání dotace z programu EFEKT 2017 – 2021
ukládá
zajistit zpracování a podání žádosti v řádném termínu podle aktuální výzvy MPO ČR
č. 2/2017 EFEKT 2017 – 2021 1A Opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rozsahu oblasti
zapínacího místa veřejného osvětlení ZM078 Šlikova ulice
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

79/2017(1)

Hromadný podnět na opravu komunikace Slepá
ukládá
informovat žadatele o výsledku projednání žádosti
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

80/2017(2)

Smlouva o nájmu parkovacích automatů r. 2017
ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy na období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 dle přílohy
č. 1
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

83/2017(1)

Správa a provoz dětského dopravního hřiště v roce 2016
ukládá
předat zprávu o provozu dětského dopravního hřiště za rok 2016 a informace
o realizaci investičních akcí na souboru nemovitostí dětského dopravního hřiště
v Liberci odboru investic a správy nemovitého majetku, majetkoprávnímu oddělení,
Krajského úřadu Libereckého kraje
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017
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SPLNĚNO

107/2017(1)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování právní pomoci
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování právní pomoci
P: Audy Jan, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

108/2017(1)

Schválení dohody o bezplatném užívání a o zrušení věcného břemene –
Ing. Absolon
ukládá
zajistit uzavření dohody o bezplatném užívání a o zrušení věcného břemene dle
přílohy č. 1
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

112/2017(1)

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

113/2017(1)

Informace o podané námitce proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče
z účasti v zadávacím řízení a schválení výsledku zadávacího řízení na
modernizaci výtahů nad Sokolovnou 616, Česká 617
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: 02/2017

SPLNĚNO

114/2017(1)

Souhlas s nerovnoměrným čerpáním neinvestičního příspěvku v roce
2017 pro Zoologickou zahradu Liberec, p. o.
13

ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

115/2017(1)

Návrh na podání výpovědi z nájmu bytů ve vlastnictví statutárního
města Liberec
ukládá
zaslat uvedeným uživatelům bytů výpovědi z nájmu dle § 2291 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

119/2017(1)

Schválení vyhlášení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
výběrového řízení k projektu "Terminál"
ukládá
zajistit odeslání výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Přestupní terminál veřejné
dopravy a samostatný parkovací dům – ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH" (příloha
č. 1) vybraným projekčním a architektonickým kancelářím dle seznamu viz příloha
č. 2 a vyvěšení této výzvy k podání nabídek na E-ZAK a VEŘEJNÝPORTÁL.CZ
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

119/2017(2)

Schválení vyhlášení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
výběrového řízení k projektu "Terminál"
ukládá
sestavit komisi pro posouzení architektonických návrhů v počtu sedmi osob – 4
externí odborní architekti, 1+1 zástupci vedení města, 1 zástupce vybraného odboru
a předložit její složení ke schválení radě města
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

127/2017(1)

Uzavření smlouvy o „výpůjčce pozemků“ pro služební účely Policie ČR
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ukládá
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

128/2017(1)

Žádost o revokaci usnesení
ukládá
zajistit vypracování a odeslání odpovědi žadatelce o rozhodnutí rady města
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

129/2017(1)

Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P p. M. P., kterého zastupuje P. P.
na komunikaci ul. Gagarinova
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

132/2017(1)

Darovací smlouva STILLKING Features, s. r. o.
ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy
P: Pastva David, Ing.
T: 02/2017
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SPLNĚNO

133/2017(1)

Sportovní areál Liberec, s. r. o. – uzavření dodatku č. 13 k nájemní
smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec
a společností Sportovní areál Liberec, s. r. o.
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním
městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec, s. r. o. dle návrhu dodatku
č. 13
P: Pastva David, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

134/2017(1)

Ocenění Kulturní počin roku 2016
ukládá
vyhlásit výsledky soutěže kulturní počin roku 2016
P: Pastva David, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

134/2017(2)

Ocenění Kulturní počin roku 2016
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy se subjekty
P: Pastva David, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

138/2017(1)

Darovací smlouva – Severočeská vodárenská společnost, a. s.
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy
P: Neuhäuser Petr
T: 02/2017

SPLNĚNO

139/2017(1)

Vyhodnocení potřebnosti a efektivity nově vytvořených pracovních
pozic s příspěvkem Úřadu práce
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ukládá
provést potřebná opatření v souladu s přijatým usnesením
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

140/2017(1)

Změna Organizačního řádu MML
ukládá
zveřejnit úplné znění Směrnice 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec
včetně příloh na webových stránkách města
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

141/2017(1)

Schválení projektového záměru Centrum dílenského a technického
vzdělávání
ukládá
zajistit podání žádosti do výzvy „IROP č. 47 Infrastruktura základních škol SVL“
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

142/2017(1)

Jmenování hodnotící komise výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem: „Přestupní terminál veřejné
dopravy a samostatný parkovací dům – ARCHITEKTONICKÝ
NÁVRH“
ukládá
informovat členy hodnotící komise o jejich jmenování
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

152/2017(1)

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků
ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání rady města
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P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

165/2017(1)

Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady
Liberec, p. o.
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

166/2017(1)

Poskytnutí finančních prostředků pro Botanickou zahradu Liberec,
p. o. na zajištění předfinancování schváleného projektu
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

178/2017(1)

Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitelku ZTP J. A. na komunikaci ul. Soukenická
P: Novotný David, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

182/2017(1)

Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných
zakázek SML na kulturní akci Liberecký jarmark 2017 a uzavření
smlouvy o dílo s Miroslavem Kněbortem na pořádání akce
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy o dílo
P: Pastva David, Ing.
T: 02/2017
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SPLNĚNO

185/2017(1)

Vyřízení podnětu J. H.
ukládá
zajistit odeslání odpovědi J. H. dle přílohy č. 3
P: Audy Jan, Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

186/2017(1)

Změna v personálním obsazení komise pro veřejné zakázky a úprava
znění statutu komise pro veřejné zakázky
ukládá
zajistit jmenováním předsedy komise
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 02/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

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: 02/2017
01/2017

SPLNĚNO

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: 02/2017
10/2016
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SPLNĚNO

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: 02/2017
10/2016

SPLNĚNO

875/2016(2)

Přijetí věcného a finančního daru od Libereckého kraje statutárním
městem Liberec pro DDM Větrník
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem ekonomiky, aby věcný dar byl svěřen k hospodaření
Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, IČ 71294511
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 02/2017
12/2016

SPLNĚNO

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"
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: 02/2017
01/2017

SPLNĚNO

69/2017(1)

Údržba vodních prvků ve městě Liberci – výjimka ze směrnice RM
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na údržbu vodních prvků ve městě
Liberci
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P: Sládková Lucie, Ing.
T: 02/2017
01/2017

NESPLNĚNO

951/2016(2)

Posouzení vhodnosti akvizice společnosti ANL, s. r. o. v souvislosti
s realizací projektu Terminál u nádraží ČSAD
ukládá
předložit radě města návrh řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s přípravou
a realizací projektu Terminál Liberec
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 02/2017
18. 4. 2017

Splnění je vázáno na vyhodnocení architektonických návrhů a výběr
nejvhodnějšího dodavatele, která se bude konat 27. 3. 2017.
NESPLNĚNO

1097/2016(2) Zpracování žádosti o podporu projektu "Návrh územního plánu města
Liberec"
ukládá
předložit radě města k projednání a schválení finalizovanou 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: 02/2017
21. 3. 2017

Žádost bude předložena ke schválení RM 03/2017.
NESPLNĚNO

20/2017(4)

Mimořádný bod jednání – oznámení o nesrovnalostech DC Sluníčko
Liberec
ukládá
předložit radě města zprávu o výsledcích kontrol dle bodu 1
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 02/2017
31. 3. 2017

Audit v DC Sluníčko stále probíhá.
NESPLNĚNO

41/2017(5)

Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů
ukládá
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zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, dle přílohy č. 6
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017
28. 4. 2017

Důvod nesplnění: uchazeč PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o. se odvolal
proti rozhodnutí.
NESPLNĚNO

56/2017(1)

Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt IPRÚ
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektových
dokumentací, inženýrské činnosti a autorského dozoru v souladu se směrnicí rady
č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec a výsledek
výběrového řízení předložit radě města ke schválení
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 02/2017
7. 3. 2017

Výsledek výběrového řízení bude předložen ke schválení 5. RM.
NESPLNĚNO

60/2017(2)

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
Varianta B
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a s externí právní kanceláří,
po zaplacení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 219 557,00 Kč požádat
Finanční úřad pro Liberecký kraj o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 02/2017
31. 3. 2017

Poptávka externí právní kanceláře pro vyhotovení žádosti o prominutí
odvodu.
NESPLNĚNO

122/2017(1)

Vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci a inženýrskou
činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra – Nisa, v rámci trasy č. 20
na území města Liberce ve dvou úsecích: Proboštská – Na Rybníčku
a Košická – Poštovní náměstí
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektových
dokumentací, inženýrské činnosti a autorského dozoru v souladu se směrnicí rady
č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
P: Kolomazník Petr, Ing.
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T: 02/2017
31. 3. 2017

Vypsání výběrového řízení proběhlo v měsíci únoru. Dne 7. 3. 2017 zasedala
hodnotící komise. Doporučení o výběru nejvhodnější nabídky bude
předloženo do rady města na její schůzi, která se bude konat 21. 3. 2017.
NESPLNĚNO

131/2017(1)

Přijetí dotace z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt
"Objekt Liberec" v rámci Česko-německého kulturního jara 2017
ukládá
zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého
fondu budoucnosti
P: Pastva David, Ing.
T: 02/2017
31. 3. 2017

Čekání na podpis smlouvy z Česko-německého fondu budoucnosti, odesláno
dne 28. 2., podepsáno panem primátorem dne 28. 2. 2017.
NESPLNĚNO

172/2017(1)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Územní studie krajiny
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec"
ukládá
finalizovat žádost o podporu na projekt "Územní studie krajiny pro správní obvod
obce s rozšířenou působností Liberec" v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, výzva č. 9 "Územní studie" včetně všech relevantních příloh
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 02/2017
3. 3. 2017

Projednávání projektového týmu.
NESPLNĚNO

199/2017(1)

Zrušení výběrového řízení k projektu "Terminál"
ukládá
zrušit zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Přestupní terminál veřejné
dopravy a samostatný parkovací dům – ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH"
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 02/2017
3. 3. 2017

Bude zrušeno do 3. 3. 2017.
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Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

795/2014

Revokace usnesení rady města č. 591/08
ukládá
připravit podklady pro zadání a návrh dalšího postupu
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 02/2017
10/2014
31. 5. 2017

Důvod nesplnění: Na základě implementace aktuálních bilancí v systému
zásobování tepelnou energií (SZTE) do aktualizace Územní energetické
koncepce a na základě zpracování studie dalšího vývoje SZTE – tzv. varianty
„0“ bude vyhodnocen další postup v rámci případné revokace usnesení RM
č. 591/08. Usnesením č. 795/14 RM vzala na vědomí návrh na revokaci
usnesení RM č. 591/08 a uložila odboru hlavního architekta připravit další
postup. Další postup byl představen vedení SML a na základě jeho souhlasu
dochází k aktualizaci Územní energetické koncepce. Nad rámec
požadovaného je jako podklad pro další postup zpracováván dokument:
studie dalšího vývoje SZTE – tzv. varianty „0“. Další postup je vázán na
finalizaci obou dokumentů, který je předpokládán na konci roku 2016.
Oba dokumenty budou projednány v zastupitelstvu města v měsíci březnu.
Na základě výsledků projednání bude předložen radě města návrh na další
postup ve vztahu k usnesení rady města č. 591/08 a usnesení rady města
č. 795/14
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: 02/2017
10/2016
31. 3. 2017

Vyjednávání podmínek smlouvy, probíhá projednávání podmínek
dopravního připojení s příslušným odborem. Konzultace SFŽP.
NESPLNĚNO

851/2016(3)

Schválení projektového záměru "Revitalizace hasičské zbrojnice
JSDH Růžodol"
ukládá
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přípravu projektové žádosti vč. povinných příloh dle podmínek výzvy IROP č. 36
Stanice pro integrovaný záchranný systém
P: Horák Jiří, Ing.
T: 02/2017
11/2016
7. 3. 2017

Příprava smlouvy o dílo s projektantem.

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: 02/2017
11/2016
31. 5. 2017

Koordinace plnění úkolu s odborem veřejných zakázek; připomínkování
smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
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
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: 02/2017
11/2016
31. 5. 2017

Koordinace plnění s odborem právním; připomínkování smlouvy ze strany
zhotovitele.
NESPLNĚNO

1097/2016(1) Zpracování žádosti o podporu projektu "Návrh územního plánu města
Liberec"
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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: 02/2017
01/2017
21. 3. 2017

Žádost bude předložena ke schválení RM 03/2017.
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

57/2017(1)

Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu pro 1. etapu
projektu IPRÚ "Sociální bydlení"
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektových
dokumentací, inženýrské činnosti a autorského dozoru v souladu se směrnicí rady
č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 02/2017

Zrušeno usnesením č. 173/2017(1).
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