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. zasedání zastupitelstva města dne: 27.04.2017
Bod pořadu jednání:
Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2017
Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení
zastupitelstva města, tento přehled byl předložen Radě města Liberec formou informace.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Zpracoval:

Břachová Kateřina, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

Schválil:

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

Projednáno:

v 8. RM, 18. 4. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2017

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

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Posunutí termínů sledování v měsíci lednu roku 2017 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 137/2015 - nový KT: 04/2017
usnesení č. 49/2016 - nový KT: 04/2017
usnesení č. 56/2016 - nový KT: 04/2017
usnesení č. 144/2016 - nový KT: 04/2017
usnesení č. 166/2016(2) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 254/2016(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 255/2016(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 256/2016(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 257/2016(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 257/2016(2) - nový KT: 04/2017
Posunutí termínů sledování v měsíci únoru roku 2017 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 3/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 14/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 15/2017(1) - nový KT: 04/2017
Posunutí termínů sledování v měsíci březnu roku 2017 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 3/2017(2) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 40/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 43/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 43/2017(2) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 43/2017(3) - nový KT: 04/2017
Odbor informatiky a řízení procesů
usnesení č. 116/2015 - nový KT: 12/2017
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Sestava plnění usnesení za I. čtvrtletí 2017
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění
v měsíci lednu, únoru, březnu 2017
V měsíci l e d n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

244/2016(1) Majetkoprávní operace - prodej pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

245/2016(1) Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

246/2016(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi a informování žadatelů o výsledcích jednání Zastupitelstva města Liberec
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

275/2016(1) Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Liberec na rok
2017
ukládá
při hospodaření s finančními prostředky statutárního města Liberec dodržovat
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017
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P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

279/2016(1) Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu na
stavebních pozemcích
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

280/2016(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

284/2016(1) Výkup bytové jednotky č.393/4 v budově Žitavská 393, Liberec IIIJeřáb
ukládá
provést veškeré úkony spojené s výkupem a s převodem nemovitosti do majetku
města
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

286/2016(1) Záměr bezúplatného převodu pozemku - náprava prodeje z r. 2014
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017
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SPLNĚNO

296/2016(1) Plánovací smlouva - centrum Konopná
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu,
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

297/2016(1) Plánovací smlouva - obnova chodníku krytem z betonové zámkové
dlažby
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu,
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017

SPLNĚNO

301/2016(1) Přijetí dotace na projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního
věku v Liberci"
ukládá
zajistit potřebné kroky k úspěšnému zahájení a realizaci projektu
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2017

SPLNĚNO

19/2017(1)

Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML
na rok 2017
ukládá
zajistit vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího fondu
Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2017.
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

61/2013

Revokace usnesení ZM č. 248/2012 "Odvod za porušení smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05"
učinit veškeré kroky k obraně statutárního města Liberec v soudním řízení
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017
03/2013

SPLNĚNO

134/2015

Pozemky pro LK – Záchranná zdravotnická služba LK – záměr
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 01/2017
06/2016

SPLNĚNO

273/2015

Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a
medaile města v roce 2016
udělit Čestné občanství města Liberec Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi u příležitosti
jeho nadcházejících 75. narozenin v roce 2016
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017
12/2016

SPLNĚNO

273/2015(2) Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a
medaile města v roce 2016
udělit Medaili města Liberec RNDr. Josefu Janečkovi u příležitosti jeho
nadcházejících 80. narozenin v roce 2016
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017
12/2016
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SPLNĚNO

110/2016

Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR – GŘ HZS ČR na
pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Vesec a
schválení výše vlastního podílu statutárního města Liberec
předložit žádost o registraci akce na Generální ředitelství HZS ČR a ve spolupráci s
vedoucím oddělení krizového řízení zajistit pořízení dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec - Vesec
P: Batthyány Tibor
T: 01/2017
12/2016

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:

NESPLNĚNO

137/2015

MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k. ú. Horní Hanychov a
následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS, a. s.
po schválení přijetí daru pozemků a staveb dle bodu 1. - 5. zastupitelstvem města,
zajistit uzavření příslušných darovacích smluv s vlastníky pozemků
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
05/2015
30. 4. 2017

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

49/2016

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím
nového směnečného programu dle nabídky ČS, a. s. a KB, a. s.
v celkové výši dle variant:
A) 2 000 000 000 Kč
B) 1 900 000 000 Kč
C) 1 800 000 000 Kč
D) Rámec 2 000 000 000 Kč s prvním čerpáním 1 800 000 000 Kč
E) Ukončení Komunálního dluhopi
předložit ke schválení finální podobu nového financování v radě města a
zastupitelstvu města a to včetně kompletní smluvní dokumentace
P: Korytář Jan, Mgr.
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T: 01/2017
06/2016
31. 7. 2017

Finální verze ještě schválená nebyla, neboť SML neobdrželo finální nabídku
včetně smluvní dokumentace.
NESPLNĚNO

56/2016

SVS, a. s. - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Varšavská
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
04/2016
30. 4. 2017

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

144/2016

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím
upraveného směnečného programu dle indikativní nabídky ČS, a. s. v
celkové výši 1 800 000 000 Kč
předložit ke schválení finální podobu nového financování radě a zastupitelstvu
města včetně kompletní smluvní dokumentace
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
12/2016
31. 7. 2017

Finální verze ještě schválená nebyla, neboť SML neobdrželo finální nabídku
včetně smluvní dokumentace.
NESPLNĚNO

166/2016(2) Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a
sociálních služeb pro období 2016 – 2017
zajistit, aby při poskytování, kontrole a vyúčtování vyrovnávací platby pro
jednotlivé příspěvkové organizace bylo postupováno v souladu s příslušným
Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přílohy č. 1 pravidel pro stanovení vyrovnávací platby
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
09/2016
30. 4. 2017
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Sekretariát náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
nedodal vyjádření k plnění usnesení.
NESPLNĚNO

254/2016(1) Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na
Integrovaný plán rozvoje města
ukládá
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
12/2016
30. 4. 2017

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

NESPLNĚNO

255/2016(1) Prodej vodovodního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Sluneční stráň
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
12/2016
30. 4. 2017

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

256/2016(1) Prodej vodovodního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Kadlická
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
12/2016
30. 4. 2017

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

257/2016(1) Schválení postupu při řešení problematiky projektu "Revitalizace
městských lázní na galerijní objekt"
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ukládá
v případě souhlasu s Variantou A nebo D: zajistit úhradu odvodu za
porušení rozpočtové kázně ve výši 3.800.945,60 Kč z rezervy města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
11/2016
30. 4. 2017

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

257/2016(2) Schválení postupu při řešení problematiky projektu "Revitalizace
městských lázní na galerijní objekt"
ukládá
v případě souhlasu s Variantou C nebo D: pokračovat v řešení problematiky
odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu „Revitalizace městských lázní na
galerijní objekt“ podáním odvolání proti rozhodnutí Úřadu regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku ve výši
6.643.254,- Kč dle přílohy č. 12 a podáním správní žaloby proti rozhodnutí MF k
příslušnému správnímu soudu prostřednictvím externí advokátní kanceláře
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 01/2017
12/2016
30. 4. 2017

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

V měsíci ú n o r u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

276/2016(1) MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 02/2017

SPLNĚNO
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277/2016(1) MO Vratislavice nad Nisou - Prodej pozemku
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Pohanka Lukáš
T: 02/2017

SPLNĚNO

283/2016(1) Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 02/2017

SPLNĚNO

303/2016(1) Poskytnutí věcného a finančního daru Libereckému kraji pro DC
Sluníčko
ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy uvedené v příloze primátorem města
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 02/2017

SPLNĚNO

8/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2
ukládá
zajistit informování žadatelů o výsledcích jednání Zastupitelstva města Liberec
P: Kysela Tomáš
T: 02/2017

SPLNĚNO

10/2017(1)

Přijetí daru od Libereckého kraje - DDM Větrník - V-Klub
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
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P: Kysela Tomáš
T: 02/2017

SPLNĚNO

12/2017(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 A
zajistit úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 219 557,00 Kč dle
Platebního výměru v Příloze č. 4 z rezervy města
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

12/2017(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 A
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

SPLNĚNO

17/2017(1)

Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec - návrhy
č. 89/1 - 89/6
ukládá
zajistit písemné informování žadatelů o výsledku jednání zastupitelstva
P: Batthyány Tibor
T: 02/2017

SPLNĚNO
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17/2017(2)

Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec - návrhy
č. 89/1 - 89/6
ukládá
zajistit další potřebné kroky v procesu pořízení 89. změny územního plánu města
Liberec
P: Batthyány Tibor
T: 02/2017

SPLNĚNO

17/2017(3)

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 ÚP č. 89/3
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 02/2017

SPLNĚNO

18/2017(1)

schválení zadání 90. změny územního plánu města Liberecstrategická změna lokalita Perštýn
ukládá
zajistit následné kroky v procesu pořizování 90. změny územního plánu města
Liberec
P: Batthyány Tibor
T: 02/2017

SPLNĚNO

20/2017(1)

Pověření Komunitních prací Liberec, o. p. s. k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace
ukládá
podepsat Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy
č. 1 a zajistit předání jednoho vyhotovení Komunitním pracím Liberec, o.p.s.,
P: Batthyány Tibor
T: 02/2017

SPLNĚNO
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20/2017(2)

Pověření Komunitních prací Liberec, o. p. s. k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu SML s organizací
Komunitní práce Liberec, o.p.s. dle přílohy č. 2
P: Batthyány Tibor
T: 02/2017

SPLNĚNO

21/2017(1)

Vyhlášení programů 6.1 a 6.2 Sportovního fondu
ukládá
zajistit vyhlášení programů 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního fondu v rámci Dotačního
fondu statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo roku 2017 zveřejněním na úřední
desce
P: Batthyány Tibor
T: 02/2017

SPLNĚNO

22/2017(1)

Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a
cestovního ruchu a vyhlášení programů 5.1- 5.4 Fondu kultury a
cestovního ruchu
ukládá
zveřejnit změněná Pravidla FKCR na webu města www.liberec.cz a zajistit
vyhlášení programů 5.1- 5.4 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního
fondu SML pro 1. kolo roku 2017 zveřejněním na úřední desce.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 02/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

298/2016(1) Vrácení dotace z programu IOP
ukládá
zajistit převod finančních prostředků na účet poskytovatele dotace
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P: Batthyány Tibor
T: 02/2017
12/2016

NESPLNĚNO

3/2017(1)

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na
rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na
rok 2017
ukládá
zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 ve znění pozměňovacích
návrhů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 02/2017
30. 4. 2017

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

14/2017(1)

Přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2017
ukládá
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 02/2017
30. 4. 2017

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

NESPLNĚNO

15/2017(1)

Přijetí dotace na realizaci akcí „ Zvýšení bezpečnosti dopravy ve
městě Liberci“
ukládá
Zavedení položek dle přílohy č. 1 do výdajové části rozpočtu odboru správy
veřejného majetku a v případě neschváleného rozpočtu na rok 2017, zařadit do
pravidel rozpočtového provizoria.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 02/2017
30. 4. 2017

Sekretariát náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a
dotace nedodal vyjádření k plnění usnesení.
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V měsíci b ř e z n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

4/2017(1)

Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu na
stavebním pozemku k bytové jednotce
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

5/2017(1)

Majetkoprávní operace – prodej pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

6/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje podílů na stav. pozemku k
bytovým jednotkám
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojých se schválenými majetkoprávními operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

7/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 1
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017
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SPLNĚNO

16/2017(1)

Dodatek č. 32 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
ukládá
podepsat tento dodatek
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

23/2017(1)

Podpora investičních projektů sportovních klubů
ukládá
zařadit do pozměňovacího návrhu k návrhu rozpočtu na rok 2017 částku Kč
5.800.000,- a informovat jednotlivé sportovní kluby
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

26/2017(1)

Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu pro
děti z jiných obcí
ukládá
zajistit podpisy veřejnoprávních smlouv a jejich zveřejnění v registru smluv
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

27/2017(1)

Majetkoprávní operace - prodej pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017
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SPLNĚNO

30/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2
ukládá
zajistit informování žadatelů o výsledcích jednání Zastupitelstva města Liberec
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

33/2017(1)

Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - výkup pozemku
ukládá
informovat vlastníky pozemku o přijatém usnesení zastupitelstva
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

34/2017(1)

Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemcích p.č.818/22 a
818/23, k.ú. Růžodol I
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

35/2017(1)

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“
ukládá
zajistit vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2017
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

36/2017(1)

Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě
ukládá
uzavřít darovací smlouvu
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P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

38/2017(1)

Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní
plánování
ukládá
zajistit jmenování nového člena výboru pro rozvoj a územní plánování.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

44/2017(1)

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině - Změna výčtu doplňkové činnosti
Městských lesů Liberec, p. o. dle platné legislativy.
ukládá
zajistit podpis Dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské
lesy Liberec, p. o. a předání jednoho vyhotovení řediteli příspěvkové organizace.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

45/2017(1)

Předložení nového Plánu odpadového hospodářství statutárního
města Liberce
ukládá
zajistit zveřejnění nového Plánu odpadového hospodářství statutárního města
Liberce dle přílohy č. 2 na webových stránkách města Liberce a na Portálu veřejné
správy.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

47/2017(1)

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu
financování sociálních služeb na rok 2017
ukládá
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zajistit zveřejnění Pravidel o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na webových stránkách statutárního
města Liberec dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

47/2017(2)

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu
financování sociálních služeb na rok 2017
ukládá
zajistit vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města
Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města
Liberec na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu zveřejněním na elektronické
úřední desce a webových stránkách statutárního města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

48/2017(1)

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody
spádových základních škol
ukládá
zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce SML a informovat
ředitele spádových základních škol

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

49/2017(1)

Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec in memoriam –
František Peterka
ukládá
zajistit předání Čestného občanství města Liberec pozůstalým po panu Františku
Peterkovi
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

50/2017(1)

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka
ukládá
zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

51/2017(1)

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec JIZERSKÉ, o. p. s.
ukládá
zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec

P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

75/2017(1)

Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fond
statutárního města Liberec na rok 2017
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 v souladu s
přijatým usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2017

NESPLNĚNO

3/2017(2)

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na
rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na
rok 2017
ukládá
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připravit návrh na změnu statutu a pravidel Fondu rozvoje, a předložit je k projednání
zastupitelstvu města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
30. 4. 2017

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

NESPLNĚNO

40/2017(1)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "4 města
zachraňují přes hranice"
ukládá
zajistit podepsání Všeobecných smluvních podmínek pro realizaci projektu v rámci
Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 dle Přílohy
č. 2
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
30. 4. 2017

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

43/2017(1)

Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
zahájit a učinit veškeré potřebné nutné kroky k účasti statutárního města Liberec v
projektu "Development of sustainable mobility management in European cities"
financovaného z programu meziregionální spolupráce Interreg Europe dle přílohy č.
3 a který byl předložen Jednotnému sekretariátu programu Interreg Europe v rámci
žádosti o podporu dle přílohy č. 2
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
30. 4. 2017

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

43/2017(2)

Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
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zajistit uzavření Smlouvy o partnerství "Project partnership agreement" dle vzoru
uvedeného v příloze č. 4
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
30. 4. 2017

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

43/2017(3)

Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
vyčlenit do rozpočtu odboru strategického rozvoje a dotací finanční prostředky na
předfinancování projektu "Development of sustainable mobility management in
European cities" ve výši 199 330,- EUR (100 % uznatelných výdajů projektu) a na
spoluúčast statutárního města Liberec na kofinancování projektu "Development of
sustainable mobility management in European cities" z vlastních zdrojů ve výši 29
899,50 EUR, tj. 15 % uznatelných výdajů projektu.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
30. 4. 2017

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

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

116/2015

Zřízení fondu rozvoje
připravit interní aplikaci pro sdílení informací týkajících se Fondu rozvoje a
webovou aplikaci pro informování veřejnosti o Fondu rozvoje
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2017
09/2015
31. 12. 2017

Tento úkol je opakovaně posouván z důvodu nedefinování zadání ze strany
předkladatele materiálu. Jelikož odbor informatiky nemá od předkladatele
definovány žádné požadavky (funkcionalitu), neumí odbor informatiky
a řízení procesů tento úkol splnit. Dovolil bych si tedy zdvořile požádat
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předkladatele tohoto materiálu, aby bylo zadání definováno nebo
s přihlédnutím ke změně priorit předložit zastupitelstvu města materiál, kde
bude tento úkol (usnesení) zrušen.
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