STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
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INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 27.04.2017

Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2017

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

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

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 916/2016(4) - nový KT: 04/2017
Náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch
usnesení č. 197/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 286/2017(1) - nový KT: 04/2017
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
usnesení č. 1030/2015 - nový KT: 05/2017
usnesení č. 131/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 229/2017(1) - nový KT: 04/2017
Odbor ekologie a veřejného prostoru
usnesení č. 645/2016 - nový KT: 12/2017
Odbor ekonomiky
usnesení č. 20/2017(4) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 164/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 197/2017(2) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 278/2017(1) - nový KT: 04/2017
Odbor informatiky a řízení procesů
usnesení č. 316/2015 - nový KT: 06/2017
Odbor majetkové správy
usnesení č. 208/2017(1) - nový KT: 06/2017
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 633/2016(2) - nový KT: 05/2017
usnesení č. 801/2016(2) - nový KT: 06/2017
usnesení č. 952/2016(3) - nový KT: 06/2017
usnesení č. 218/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 219/2017(3) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 273/2017(1) - nový KT: 04/2017
usnesení č. 273/2017(2) - nový KT: 04/2017

usnesení č. 273/2017(3) - nový KT: 04/2017
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení:
Odbor kancelář tajemníka
usnesení č. 304/2017(4)
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 216/2017(1)

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

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
březnu 2017
V měsíci b ř e z n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

465/2016

Hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2016
a zhodnocení plnění úkolů z roku 2015
ukládá
předložit radě města závěrečné vyhodnocení a nový návrh hlavních úkolů na rok
2017,
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

751/2016(2)

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

818/2016(2) Oprava opěrné zdi Riegrova – zpracování PD
ukládá
V případě schválení varianty A:
zadat zpracování projektové dokumentace na opravu podezdívky-opěrné zídky
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

820/2016(2) Zvýšení bezpečnosti dopravy – lokalita Mařanova a Kaplického
ukládá
V případě schválení varianty A:

1

zadat zpracování projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti v lokalitě
Mařanova Kaplického, která bude řešit vybudování přechodů pro chodce a případná
další opatření pro zvýšení bezpečnosti či úpravu parkování
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

896/2016(1) Operační plán zimní údržby městských komunikací 2016 - 2017
ukládá
zajistit provádění zimní údržby dle schváleného „Operačního plánu zimní údržby
městských komunikací 2016 - 2017“ ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací
- TSML a.s.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

1074/2016(1) Vypsání výběrového řízení MŠ Pastelka Ostašov
ukládá
zajistit ve spolupráci s externím administrátorem vypsání a vyhodnocení
výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace a výsledek předložit radě
města ke schválení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

1074/2016(2 Vypsání výběrového řízení MŠ Pastelka Ostašov
)
ukládá
podepisovat za zadavatele dokumenty související s výběrovým řízením
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

2

SPLNĚNO

1100/2016(1 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Územní
)
studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností
Liberec"
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení (příloha č. 4) a
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 5).
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

1100/2016(2 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Územní
)
studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností
Liberec"
ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

1143/2016(1) Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací
Magistrátu města Liberec
ukládá
provést jmenování nového vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací podle
zákona.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

34/2017(1)

Majetkoprávní operace - Služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017
3

SPLNĚNO

35/2017(1)

Majetkoprávní operace - změna usnesení služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

38/2017(1)

Schválení úhrady bankovních poplatků při výkupu pozemku
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou úhradou za bankovní
poplatky
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

42/2017(5)

Aktualizace projektového záměru Liberecký veřejný technopark
ukládá
předložit žádosti o dotaci v rámci výzvy 47 a 57 ke schválení radě města
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

105/2017(1)

MO Vratislavice nad Nisou - Záměr prodeje pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se scvhálenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

106/2017(1)

MO Vratislavice nad Nisou - Zápočet vzájemných pohledávek
4

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

109/2017(1) Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - výkup pozemku
ukládá
předložit zrušení majetkoprávní operace zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

110/2017(1)

Majetkoprávní operace - Služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

111/2017(1)

Majetkoprávní operace - Změna usnesení - služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

113/2017(2)

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 uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, dle přílohy č. 5
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
5

T: 03/2017

SPLNĚNO

119/2017(3)

Schválení vyhlášení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
výběrového řízení k projektu "Terminál"
ukládá
předložit radě města k odsouhlasení vybraný architektonický návrh a licenční
smlouvu s vybraným autorem.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

120/2017(1)

Smlouva Česká spořitelna, a.s.
ukládá
zajistit oboustranné podepsání této smlouvy o poskytování služeb finančního
poradenství.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

121/2017(1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "4 města
zachraňují přes hranice"
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

123/2017(1) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině - Změna výčtu doplňkové činnosti
Městských lesů Liberec, p. o. dle platné legislativy
ukládá
předložit tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ke schválení v Zastupitelstvu města
Liberce
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

124/2017(1) Dodatek č. 33 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
ukládá
zajistit podpis tohoto dodatku.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

130/2017(1) Uzavření smlouvy s UZSVM o právu k provedení stavby
ukládá
zajistit uzavření smlouvy
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

135/2017(1)

Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu SML za
rok 2015
ukládá
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu statutárního
města Liberec za rok 2015 Zastupitelstvu města Liberec k projednání.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

137/2017(1) Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy - činnost
Jednotného kontaktního místa (dále jen "JKM") v roce 2017.
ukládá
zajistit zařazení příslušné poskytnuté dotace v celkové výši 300 000,- Kč do
nejbližšího rozpočtového opatření.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

143/2017(1)

Schválení vítězného návrhu v rámci veřejné zakázky: Soutěž na nový
vizuální styl města Liberec
7

ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo s Ondřejem Zámišem
P: Pastva David, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

144/2017(1) Majetkoprávní operace – prodej pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

145/2017(1) Majetkoprávní operace – výkup pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

146/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

147/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017
8

SPLNĚNO

148/2017(1) Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

149/2017(1) Majetkoprávní operace – záměry směny pozemků II.
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

150/2017(1)

Majetkoprávní operace - pacht pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

151/2017(1)

Majetkoprávní operace - zemědělský pacht pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

155/2017(1) Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemcích p. č. 818/22 a
818/23, k. ú. Růžodol I
9

ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

156/2017(1) Zpracování Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let
2018 – 2022 – výjimka ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných
zakázek statutárním městem Liberec
ukládá
zajistit uzavření smlouvy na zpracování Komunitního plánu služeb v sociální oblasti
na období let 2018-2022
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

157/2017(1)

Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu pro
děti z jiných obcí
ukládá
předložit veřejnoprávní smlouvy k projednání do zastupitelstva města
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

158/2017(1)

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody
spádových základních škol
ukládá
předložit obecně závaznou vyhlášku doplněnou ve smyslu stanoviska Ministerstva
vnitra ČR k projednání do zastupitelstva města
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

159/2017(1)

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu
financování sociálních služeb na rok 2017
ukládá
předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

160/2017(1)

Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s., a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

161/2017(1) Poskytnutí daru Domovu důchodců Ústí nad Orlicí, příspěvkové
organizaci
ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy s Domovem důchodců Ústí nad Orlicí,
příspěvkovou organizací, se sídlem Cihlářská 761, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČ:
70857130, dle přílohy č. 2.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

162/2017(1) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky ke smlouvě o ubytování v jednotkách nízkého standardu se S. V. do
31. 7. 2017, B. O. do 31. 8. 2017, H. Š. do 31. 8. 2017 a Š. R. do 31. 8. 2017,
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO
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162/2017(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 J. Z., Ž. A., K. Z., T. J. a T. D., P. A., Š. L., G. M., B. C. a B. J., M.
L., K. M. a B. H., náhradnice pro všechny byty o velikosti 1+kk v DPS Krejčího je:
R. Z.,
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

162/2017(3) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení - bezbariérový/upravitelný s M. R.,
náhradnice: H. G.,
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

162/2017(4) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s R. Z. do 30. 9. 2018,
Z. V. Z. do 30. 4. 2019, J. A. a J. H. do 30. 4. 2019, U. K. do 28. 2. 2017 a Ž. M. do
30. 4. 2019,
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

162/2017(5) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům sociálním standardního typu s J. I. do 28. 2. 2018
a P. I., náhradník: R. M.,
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

162/2017(6) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům startovacím s R. M., náhradník: V. M., U. N.,
náhradník: M. J. a M. R. a L. M. a L. M., náhradník: M. J. a M. R.,
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

167/2017(1) Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

168/2017(1) Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících
s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

169/2017(1) Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
předložit účast v projektu "Development of sustainable mobility management in
European cities" financovaného z programu meziregionální spolupráce Interreg
Europe, který je popsán v příloze č. 3 tohoto materiálu a který byl předložen
Jednotnému sekretariátu programu Interreg Europe v rámci žádosti o podporu dle
přílohy č. 2, ke schválení zastupitelstvu města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO
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169/2017(2) Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
předložit uzavření Smlouvy o partnerství "Project partnership agreement" dle vzoru
uvedeného v příloze č. 4 ke schválení zastupitelstvu města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

169/2017(3) Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
předložit ke schválení zastupitelstvu města předfinancování projektu "Development
of sustainable mobility management in European cities" ve výši 199 330,- EUR a
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

SPLNĚNO

171/2017(1) Schválení projektového záměru „Zahradní kompostéry pro občany"
ukládá
ve spolupráci s odborem ekologie a veřejného prostoru připravit Analýzu potenciálu
produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků, která je povinnou
přílohou žádosti pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

172/2017(1)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Územní studie
krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec"
ukládá
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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: 03/2017
02/2017

SPLNĚNO

172/2017(2)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Územní studie krajiny
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec"
ukládá
zajistit podpis žádosti 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 krajiny" včetně všech
relevantních příloh
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

172/2017(3)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Územní studie krajiny
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec"
ukládá
podat žádost o podporu na projekt "Územní studie krajiny pro správní obvod obce s
rozšířenou působností Liberec" do programu Integrovaný regionální operační
program, výzva č. 9, projekt "Územní studie krajiny"
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

173/2017(1)

Zrušení výběrového řízení na projektovou přípravu projektu Sociální
bydlení
ukládá
zajistit zveřejnění Oznámení o zrušení výběrového řízení dle Přílohy č. 2
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

174/2017(1) Aktualizace Územní energetické koncepce 2016
ukládá
zajistit předložení materiálu "Aktualizace Územní energetické koncepce z roku
2016" k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

176/2017(1) Předložení nového Plánu odpadového hospodářství statutárního města
Liberce
ukládá
předložit nový Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberce na 2.
zasedání Zastupitelstva města Liberce
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

177/2017(1) Dodatek č. 34 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
ukládá
zajistit uzavření tohoto dodatku
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

179/2017(1)

Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec in memoriam –
František Peterka
ukládá
předložit odsouhlasený návrh na udělení Čestného občanství města Liberec
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

180/2017(1) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka
ukládá
zajistit předložení materiálu do Zastupitelstva města Liberec.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

183/2017(1) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec JIZERSKÉ, o. p. s.
ukládá
zajistit předložení materiálu do Zastupitelstva města Liberec.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

187/2017(1)

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka
pro Tibet"
ukládá
předložit materiál k rozhodnutí zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

188/2017(1)

Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě
ukládá
předložit tento materiál zastupitelstvu města
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

189/2017(1)

Projekt Zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole I
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ukládá
Dopracovat žádost o dotační podporu na projekt "Zodolnění hasičské zbrojnice v
Růžodole I" a zajistit pořízení všech relevantních příloh,
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

189/2017(2)

Projekt Zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole I
ukládá
podat žádost o dotační podporu do IROP - 36. výzvy "Stanice integrovaného
záchranného systému", vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

190/2017(1)

Vyřízení podnětu rady města a zastupitelstva města
ukládá
tajemníkovi magistrátu předložit sdělení stavebního úřadu jako informaci do
nejbližšího zastupitelstva města.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

194/2017(1)

Vyjádření odboru strategického rozvoje a dotací k žádosti společnosti
Projektový atelier David, s. r. o., zastoupenou Ing. arch. L. Davidem
ohledně vybudování sjezdu do Zborovské rokle
ukládá
informovat společnost Projektový atelier David, s.r.o., se sídlem Ruprechtická
199/122, 460 14 Liberec, IČ 27277577, o rozhodnutí rady města
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

196/2017(1) Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
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ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

198/2017(1) Fond rozvoje – změna statutu a pravidel
ukládá
materiál předložit zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

200/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou – Investiční úvěr CS revolvingového typu
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

201/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Prodej pozemku
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

202/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Dar pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017
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SPLNĚNO

203/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Výkup pozemku
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

206/2017(1) Střednědobý rozpočtový výhled
ukládá
předložit návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených
organizací na roky 2017 - 2021 na zastupitelstvu
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

207/2017(1)

Majetkoprávní operace - pronájem pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

209/2017(1)

Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru garážového stání
ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

212/2017(1) Vyjádření SML k rozvojovým záměrům služeb pro zařazení do
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2018
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ukládá
informovat neziskové organizace a Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
sociálních věcí o přijatém usnesení
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

215/2017(1)

Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení (příloha č. 2) a
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 1)
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

215/2017(2)

Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“
ukládá
po doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace zajistit uzavření Smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem Hlaváček - architekti, s.r.o. (příloha č. 3)
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

217/2017(1)

Platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení
rozpočtové kázně
ukládá
Varianta C
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a s externí právní kanceláří,
požádat Finanční úřad pro Liberecký kraj o posečkání s úhradou podle § 156 odst. 1
písm. d) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu a současně požádat o prominutí
penále za prodlení s odvodem
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

219/2017(1)

Schválení smluv na zpracování architektonického návrhu k projektu
"Terminál" dle výjimky ze směrnice a jmenování komise pro
hodnocení architektonických návrhů
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy na "zpracování architektonického návrhu
přestupního terminálu veřejné dopravy a samostatného parkovacího domu" s
dodavateli:
ATAKARCHITEKTI s.r.o., 8. března 21/13, 460 05 Liberec V - Kristiánov, IČ
47782781
Projektový ateliér DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, 460 14 Liberec - Liberec 14, IČ
27277577
Mjölk s.r.o., Letohradská 367/5, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 01848054
PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., Žitavská 629/48, 460 11 Liberec 11, IČ
27353265
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, U Besedy 414/8, 460 07 Liberec IIIJeřáb, IČ 18381481
Ing. arch. ŠRUT VOJTĚCH, Albrechtická 69, 460 01 Liberec - Liberec XXXIKrásná Studánka, IČ 86713299
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

219/2017(2)

Schválení smluv na zpracování architektonického návrhu k projektu
"Terminál" dle výjimky ze směrnice a jmenování komise pro
hodnocení architektonických návrhů
ukládá
jmenovat členy hodnotící komise.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

220/2017(1) Nové názvy ulic 03/2017
ukládá
předložit materiál „Nové názvy ulic 3/2017“ k projednání do zastupitelstva města
Liberec
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017
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SPLNĚNO

223/2017(1) Správní rada Smutečního fondu
ukládá
seznámit členy správní rady Smutečního fondu s rozhodnutím rady města.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

228/2017(1) Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2017
ukládá
Projednat se společností Eltodo Citelum usnesení rady města včetně seznámení s
podklady pro přijaté usnesení,
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

230/2017(1)

Podpora akce Bohemia JazzFest 2017
ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

231/2017(1) Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa
informačního systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřenou s
Libereckou IS, a.s. dne 8. 12. 2005
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa
informačního systému statutárního města Liberce) číslo KT/7010/05/0051
uzavřenou s Libereckou IS, a.s. dne 8. 12. 2005, dle podmínek uvedených v
předložené důvodové zprávě.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

232/2017(1)

Žádosti o poskytnutí dotací na rok 2017 z Dotačního fondu
Libereckého kraje - Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje
ukládá
ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového řízení předložit zpracované žádosti
Krajskému úřadu Libereckého kraje;
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

234/2017(1)

MO Vratislavice nad Nisou - výkup pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení v zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

237/2017(1) Zajištění dopravní obslužnosti v městské hromadné dopravě tramvajová doprava
ukládá
informovat Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. o přijatém
usnesení rady města
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

238/2017(1) Subdodavatelská smlouva mezi DPMLJ a BusLine
ukládá
požádat Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s. o svolání
mimořádné valné hromady
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017
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SPLNĚNO

241/2017(1)

Novostavba tramvajové trati Liberec dolní centrum (Rybníček) –
sídliště Rochlice II (Zelené Údolí)
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Liberec záměr týkající se novostavby tramvajové
tratě v úseku Rybníček - tř. Dr. Milady Horákové - Dobiášova - Zelené Údolí
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

242/2017(1) Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální
zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017
ukládá
předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky - leden až
únor 2017 zastupitelstvu města jako Informaci.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

243/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č.1A) - DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2017
ukládá
Předložit návrh rozpočtového opatření č. 1A) - Dotace statutárního města Liberec
na rok 2017 zastupitelstvu města jako Informaci
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

244/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fond
statutárního města Liberec na rok 2017
ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fond
statutárního města Liberec na rok 2017 zastupitelstvu města ke schválení.

P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

245/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na
rok 2017
ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok
2017 zastupitelstvu města ke schválení.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

246/2017(1)

Pravidla pro vydávání tiskových zpráv a dalších mediálních výstupů
ukládá
informovat o tomto usnesení pracovníky MML a zajistit jeho plnění
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

247/2017(1)

Inventarizační zpráva roku 2016
ukládá
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

248/2017(1) Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu stavebního
pozemku k bytové jednotce
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

249/2017(1) Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
26

ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

250/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 1
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

251/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

252/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - Státní
pozemkový úřad - Radčice u Krásné Studánky
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

253/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
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P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

255/2017(1)

Majetkoprávní operace - pronájem pozemků
ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání Rady města Liberec
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

258/2017(1) Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 5155/2, k. ú.
Liberec
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města
P: Kysela Tomáš
T: 03/2017

SPLNĚNO

267/2017(1)

Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na provozní
náklady na rok 2017
ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

268/2017(1) Záměr Zoologické zahrady Liberec, p. o. pronajmout nebytové
prostory na dobu delší než jeden rok
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

274/2017(1) Přijetí dotace v rámci projektu "Hodnoty ekosystémových služeb,
biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu
Drážďan, Liberce a Děčína" (BIDELIN)
ukládá
předložit ke schválení zastupitelstvu města přijetí dotace ve výši 62 231,94 EUR (tj.
85 % způsobilých výdajů projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje EU a 5
% způsobilých výdajů projektu ze státního rozpočtu České republiky) z Programu
přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020 dle
podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace včetně Všeobecných podmínek, viz Příloha
1 a 2,
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

274/2017(2) Přijetí dotace v rámci projektu "Hodnoty ekosystémových služeb,
biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu
Drážďan, Liberce a Děčína" (BIDELIN)
ukládá
předložit ke schválení zastupitelstvu města předfinancování projektu "Hodnoty
ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na
příkladu Drážďan, Liberce a Děčína" (BIDELIN) ve výši 62 231,94 EUR z
rozpočtu města a se spoluúčastí statutárního města Liberec na kofinancování
projektu z vlastních zdrojů ve výši 6 914,66 EUR, tj. 10 % způsobilých výdajů
projektu dle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace a Všeobecných smluvních
podmínek dle Přílohy č. 1 a 2,
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

276/2017(1) Komunikační strategie Plánu udržitelné mobility Liberec - Jablonec
nad Nisou pro veřejnou a cyklistickou dopravu
ukládá
předložit návrh Komunikační strategie Plánu udržitelné mobility Liberec- Jablonec
nad Nisou, fáze 1 - Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017 - 2023 a fáze 2 Plán rozvoje cyklodopravy 2017 - 2023 dle přílohy 1 ke schválení zastupitelstvu
města
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

277/2017(1)

Změny v personálním obsazení hodnotící komise pro posouzení
architektonických návrhů k projektu "Terminál"
ukládá
jmenovat členy hodnotící komise.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

279/2017(1)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Návrh územního
plánu města Liberec"
ukládá
finalizovat žádost o podporu na projekt "Návrh územního plánu města Liberec" v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 2 Územní plány
včetně všech relevantních příloh.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

279/2017(2)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Návrh územního
plánu města Liberec"
ukládá
zajistit podpis žádosti o podporu na projekt "Návrh územního plánu města Liberec"
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 2 Územní plány
včetně všech relevantních příloh.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

279/2017(3)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Návrh územního
plánu města Liberec"
ukládá
podat žádost o podporu na projekt "Návrh územního plánu města Liberec" do
programu Integrovaný regionální operační program, výzva č. 2 Územní plány
včetně všech relevantních příloh.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017
30

SPLNĚNO

280/2017(2) Revokace usnesení rady města č. 216/2017
ukládá
zajistit krytí finančních prostředků na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně
ve výši 68 786,08 Kč, ve stanovené lhůtě po obdržení platebního výměru, z finanční
rezervy odboru ekonomiky
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

282/2017(1)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Podpora
alternativních způsobů dopravy - pořízení vozidel s alternativním
pohonem"
ukládá
zajistit přípravu žádosti na projekt "Podpora alternativních způsobů dopravy pořízení vozidel s alternativním pohonem" v rámci výzvy č. 13/2016 vyhlášené
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

282/2017(2)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Podpora
alternativních způsobů dopravy - pořízení vozidel s alternativním
pohonem"
ukládá
zajistit podpis žádosti o podporu na projekt "Podpora alternativních způsobů
dopravy - pořízení vozidel s alternativním pohonem" v rámci výzvy č. 13/2016
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

282/2017(3)

Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Podpora
alternativních způsobů dopravy - pořízení vozidel s alternativním
pohonem"
ukládá
31

podat žádost o podporu na projekt "Podpora alternativních způsobů dopravy pořízení vozidel s alternativním pohonem" v rámci výzvy č. 13/2016 vyhlášené
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

283/2017(1)

Vydání změny č. 82 územního plánu města Liberec
ukládá
zajistit předložení materiálu „Vydání změny č. 82 územního plánu města Liberec“ k
projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

SPLNĚNO

284/2017(1) Vyhodnocení 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: Hrazená Barvířská a Košická – Poštovní náměstí.
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení (příloha č. 2) a
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky (příloha č. 1)
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

288/2017(1) Zásobení vodou lokality Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní,
k. ú. Ruprechtice
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo na pořízení projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí včetně geodetických prací a inženýrsko geologického průzkumu dle
cenové nabídky společnosti SNOWPLAN, spol. s.r.o., IČ: 27497763, sídlem
Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec III, s cenou díla ve výši 860 000 Kč bez DPH dle
přílohy č. 8,
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017
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SPLNĚNO

291/2017(1) Provádění ručních prací v rámci zajištění zimní údržby
ukládá
vyjednat cenu v nákladech společnosti
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

293/2017(1) Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
ukládá
Vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitelku ZTP/P p. Hanu Patkovou na
komunikaci ul. Ostravská
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017

SPLNĚNO

295/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci
"Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757"
ukládá
nárokovat částku 100.000 Kč v nejbližším rozpočtovém opatření
P: Pastva David, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

295/2017(2) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci
"Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757"
ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

298/2017(1)

"Spacium, o. p. s." v likvidaci - jmenování členů správní a dozorčí
rady a jmenování likvidátora
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ukládá
zajistit zařazení částky 150.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového opatření na
náklady na dokončení likvidace "Spacium, o.p.s." v likvidaci
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

298/2017(2)

"Spacium, o. p. s." v likvidaci - jmenování členů správní a dozorčí
rady a jmenování likvidátora
ukládá
předložit návrh na jmenování dozorčí rady, správní rady zastupitelstvu města
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2017

SPLNĚNO

300/2017(5) Projekt „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ –
územní rozhodnutí, územní souhlasy
ukládá
Připravit a předložit k podpisu plnou moc pro společnost Liberecká IS, a.s., IČ:
25450131 k zastupování statutárního města Liberce v úkonech spojených s
vydáváním územních rozhodnutí a územních souhlasů pro výstavbu optické
metropolitní sítě v majetku statutárního města Liberce.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2017

SPLNĚNO

301/2017(1)

Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a. s.
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města Liberec k projednání
P: Batthyány Tibor
T: 03/2017

34

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

564/2014

Dlouhodobý pronájem restaurace Rybářská Bašta
ukládá
ve spolupráci s Davidem Nejedlem, ředitelem ZOO Liberec, p. o., připravit
zadávací dokumentaci, projektovou a prováděcí dokumentaci včetně související
inženýrské činnosti spojené s vydáním povoleních od stavebního úřadu, nemovitostí
a to pozemek parcelní číslo 2951, jehož součástí je budova č. p. 726 a pozemky p. č.
3208/15, p. č. 3208/17, p. č. 3208/13 a p. č. 2984/3, vše v kat. území Liberec
(restaurace Rybářská bašta)
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017
06/2015

SPLNĚNO

564/2014(2) Dlouhodobý pronájem restaurace Rybářská Bašta
ukládá
ve spolupráci s Davidem Nejedlem, ředitelem ZOO Liberec, p. o., předložit Radě
města Liberce ke schválení výběrové řízení na nového nájemce nemovitostí a to
pozemek parcelní číslo 2951, jehož součástí je budova č. p. 726 a pozemky p. č.
3208/15, p. č. 3208/17, p. č. 3208/13 a p. č. 2984/3, vše v°kat. území Liberec
(restaurace Rybářská bašta)
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2017
06/2015

SPLNĚNO

143/2016

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2017
09/2016

SPLNĚNO

220/2016

Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2016
ukládá
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realizovat všechny potřebné kroky k naplnění Plánu zlepšování místní Agendy 21
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2017
12/2016

SPLNĚNO

354/2016

Schválení projektového záměru „Územní studie krajiny – pro správní
obvod ORP Liberec“
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: 03/2017
01/2017

SPLNĚNO

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: 03/2017
01/2017

SPLNĚNO

801/2016

Schválení udělení výjimky ze směrnice č. 3RM na odkoupení
podkladů k projektové dokumentaci – kamenolom Ruprechtice
ukládá
zajistit podepsání licenční smlouvy se společností LIGRANIT, a. s., IČ: 472 83 106,
se sídlem Liberec VI - Rochlice, Kunratická 1100, PSČ 460 05, zapsané v
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obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Liberci, v oddíle B, vložce 1401,
zastoupené předsedou představenstva, MUDr. Pavlem Perničkou dle přílohy č. 3
P: Horák Jiří, Ing.
T: 03/2017
09/2016

SPLNĚNO

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: 03/2017
09/2016

SPLNĚNO

807/2016

Schválení projektového záměru „Revitalizace a obnova veřejné zeleně
– park Pod Sadem míru a dva parky nad přehradou“
ukládá
připravit projektovou žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020
P: Horák Jiří, Ing.
T: 03/2017
09/2016

SPLNĚNO

807/2016(2)

Schválení projektového záměru „Revitalizace a obnova veřejné zeleně
– park Pod Sadem míru a dva parky nad přehradou“
ukládá
zajistit podpis projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020
P: Horák Jiří, Ing.
T: 03/2017
09/2016
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SPLNĚNO

851/2016(3)

Schválení projektového záměru "Revitalizace hasičské zbrojnice
JSDH Růžodol"
ukládá
přípravu projektové žádosti vč. povinných příloh dle podmínek výzvy IROP č. 36
Stanice pro integrovaný záchranný systém,
P: Horák Jiří, Ing.
T: 03/2017
11/2016

SPLNĚNO

851/2016(4)

Schválení projektového záměru "Revitalizace hasičské zbrojnice
JSDH Růžodol"
ukládá
předložit ke schválení radě města dokončenou žádost o podporu vč. povinných
příloh dle podmínek výzvy IROP č. 36 Stanice pro integrovaný záchranný systém.
P: Horák Jiří, Ing.
T: 03/2017
12/2016

SPLNĚNO

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: 03/2017
11/2016

SPLNĚNO

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: 03/2017
11/2016
38

SPLNĚNO

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: 03/2017
11/2016

SPLNĚNO

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: 03/2017
01/2017

SPLNĚNO

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: 03/2017
02/2017

SPLNĚNO

5/2017(2)

Informace o prodeji budovy z majetku TUL
ukládá
připravit záměr prodeje ke schválení do zastupitelstva města Liberec.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
01/2017
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SPLNĚNO

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: 03/2017
02/2017

SPLNĚNO

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: 03/2017
02/2017

SPLNĚNO

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.
T: 03/2017
02/2017
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SPLNĚNO

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: 03/2017
02/2017

SPLNĚNO

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: 03/2017
02/2017

NESPLNĚNO

208/2017(1) Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 03/2017
30. 6. 2017

Důvod nesplnění: probíhá jednání na stavebním úřadě – na pozemku jsou
přístavky k budově hlavní – šetření 10. 5. 2017, následně bude asi revokace
usnesení – snížení vypůjčené plochy o přístavky.
NESPLNĚNO

218/2017(1) Příkazní smlouva Mgr. Tomáš Bobek, advokátní kancelář
ukládá
zajistit oboustranné podepsání této smlouvy o poskytování právních služeb.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017
7. 4. 2017

Bude podepsáno, až se Mgr. Tomáš Bobek vrátí ze zahraničí.
NESPLNĚNO

219/2017(3) Schválení smluv na zpracování architektonického návrhu k projektu
"Terminál" dle výjimky ze směrnice a jmenování komise pro
hodnocení architektonických návrhů
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ukládá
předložit radě města k odsouhlasení vybraný architektonický návrh a uzavřít
licenční smlouvu s vybraným dodavatelem.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017
18. 4. 2017

Dle rozhodnutí Mgr. Korytáře bude předloženo radě 18. 4. 2017, až se vybere
10. 4. návrh.
NESPLNĚNO

229/2017(1) Uzavření smlouvy o výpůjčce Patriots Liberec, z.s.
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Patriots Liberec, z.s.
P: Pastva David, Ing.
T: 03/2017
14. 4. 2017

Čekáme na druhou stranu (vyzváni dne 20. 3. a znovu 31. 3.).
NESPLNĚNO

273/2017(1) Realizace I. etapy repase či výměny oken budovy historické radnice v
I. NP v celkovém počtu 6 kusů - recepce a podatelna - výjimka ze
směrnice 3RM
ukládá
zajistit podpis smlouvy o dílo "Výměna či repase oken historické budovy radnice v
I.NP - recepce a podatelna" s dodavatelem ANTIKHAUS, a.s., Ještědská 357,
Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02, IČ 15889173,
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017
4. 4. 2017

V řešení SoD (CROSEUS u právního oddělení).
NESPLNĚNO

273/2017(2) Realizace I. etapy repase či výměny oken budovy historické radnice v
I. NP v celkovém počtu 6 kusů - recepce a podatelna - výjimka ze
směrnice 3RM
ukládá
zajistit podpis a podání žádosti o příspěvek Ministerstva kultury z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro
rok 2017,
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017
4. 4. 2017

V řešení SoD (CROSEUS u právního oddělení).
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NESPLNĚNO

273/2017(3) Realizace I. etapy repase či výměny oken budovy historické radnice v
I. NP v celkovém počtu 6 kusů - recepce a podatelna - výjimka ze
směrnice 3RM
ukládá
zajistit podpis a podání žádosti o dotaci z rezervy Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017
4. 4. 2017

V řešení SoD (CROSEUS u právního oddělení).
NESPLNĚNO

278/2017(1) Dodatek č. 19 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1.
2001
ukládá
zajistit oboustranné podepsání Dodatku č. 19 Smlouvy o nájmu věcí movitých a
nemovitých ze dne 3. 1. 2001.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2017
30. 4. 2017

Probíhá ve spolupráci s odborem hlavního architekta – čeká se na podpis.
NESPLNĚNO

286/2017(1) Žádost o poskytnutí dodatečného příspěvku za rok 2016 z důvodu
ztráty organizace Městské lesy Liberec, p. o.
ukládá
předložit tento dokument ke schválení v Zastupitelstvu města Liberce
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017
12. 4. 2017

Bude projednáno na 3. ZM – pokračování dne 12. 4. 2017.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

316/2015

Zřízení Fondu rozvoje
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ukládá
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
30. 6. 2017

Do dnešního dne nebylo ze strany vedení SML (předkladatele materiálu)
definováno konkrétní zadání (definice funkcionality SW nástroje včetně
zadání jaké informace mají být ve webovém rozhraní prezentovány
veřejnosti). Definice zadání je základním předpokladem k realizaci
poptávkového řízení na dodávku a implementaci SW nástroje. S ohledem na
výše uvedené žádám o opětovné prodloužení termínu do 30. 6. 2017.
NESPLNĚNO

1030/2015

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8/07/0473 uzavřené mezi statutárním
městem Liberec a spolkem Patriots Liberec
ukládá
zajistit prostřednictvím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu a odboru
majetkové správy bezúplatný převod hřišť pro baseball a softball na pozemcích 723/1
a 723/8 v k. ú. Rochlice u Liberce do majetku SML
P: Pastva David, Ing.
T: 03/2017
12/2016
31. 5. 2017

Komunikace se Státním pozemkovým úřadem o směně pozemků, o které
ještě nebylo rozhodnuto.
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: 03/2017
10/2016
31. 5. 2017

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

645/2016

Obtokový náhon u Liberecké přehrady – varianty řešení
ukládá
zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat v rozpočtu
města na rok 2017, 2018, 2019 finanční prostředky na realizaci předmětné akce
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P: Sládková Lucie, Ing.
T: 03/2017
12/2016
29. 12. 2017

Bude znovu předloženo RM ve variantním řešení. Následující materiály
předložené RM byly staženy, čekáme na další pokyny.
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: 03/2017
10/2016
30. 6. 2017

Vyjasnění struktury projektu a vztahů mezi LiGranit a SML. Probíhají
vyjednávání a komunikace s poskytovatelem dotace.
NESPLNĚNO

916/2016(4) Fond rozvoje
ukládá
zvážit další existenci Fondu rozvoje
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 03/2017
12/2016
30. 4. 2017

Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
vyjádření k plnění usnesení.
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: 03/2017
11/2016
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30. 6. 2017

Koordinace plnění s odborem právním.
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: 03/2017
02/2017
30. 4. 2017

Audit v DC Sluníčko stále probíhá.
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: 03/2017
02/2017
21. 4. 2017

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

164/2017(1) Návrh na poskytnutí peněžitých darů
ukládá
zařadit v rámci návrhu nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu odboru
Kancelář tajemníka navýšení finančních prostředků na výdaje související s
poskytnutím schválených peněžitých darů.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2017
30. 4. 2017

Řeší se v materiálu, který bude předložen RM 18. 4. 2017.
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NESPLNĚNO

197/2017(1) Zvýšení efektivity činnosti Komunitních prací Liberec o. p. s.
ukládá
předložit upravený materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 03/2017
12. 4. 2017

Úprava smluvní dokumentace.
NESPLNĚNO

197/2017(2) Zvýšení efektivity činnosti Komunitních prací Liberec o. p. s.
ukládá
připravit rozpočtové opatření - navýšení vyrovnávací platby pro Komunitní práce
Liberec, o. p. s. na částku 6.840.000,- Kč
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2017
30. 4. 2017

Bude zařazeno do druhého rozpočtového opatření.

VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

216/2017(1)

Výsledek administrativní kontroly v rámci projektu "Centrum
aktivního odpočinku - Lidové sady"
ukládá
Varianta A
zajistit vrácení dotace, resp. části dotace, dotčené nesrovnalostí ve výši 68 786,08
Kč dle Výzvy k vrácení dotace v Příloze č. 5 a ve spolupráci s odborem právním a
veřejných zakázek a s externí právní kanceláří požádat o prominutí
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2017

revokace dle usnesení č. 280/2017
(RM 21. 3. 2017)
VYPUSTIT ZE SLEDOVÁNÍ

304/2017(4)

Změna Organizačního řádu MML
ukládá
v souvislosti se změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na magistrátu
a s nově stanoveným počtem zaměstnanců, zajistit opatření pro realizaci přijatých
usnesení
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 03/2017

Zrušeno usnesením ZM 69/2017.
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