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.
7. zasedání zastupitelstva města dne: 07.09.2017
Bod pořadu jednání:
Plnění usnesení zastupitelstva města za II. 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:

Mudrá Marie - pracovník odboru kancelář tajemníka

Schválil:

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

Projednáno:

ve 14. RM - 29. 8. 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 II. 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 II. čtvrtletí roku 2017 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. TK/ZM/1 - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 137/2015 - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 49/2016 - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 56/2016 - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 144/2016 - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 166/2016(2) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 254/2016(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 255/2016(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 256/2016(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 257/2016(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 257/2016(2) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 3/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 3/2017(2) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 14/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 15/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 40/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 42/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 43/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 43/2017(2) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 43/2017(3) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 81/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 102/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 112/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 112/2017(2) - nový KT: 31. 8. 2017
usnesení č. 142/2017(1) - nový KT: 31. 8. 2017

Přílohy:
Příloha č. 1 - Sestava plnění usnesení za II. čtvrtletí 2017
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění
v měsíci dubnu, květnu, červnu 2017
V měsíci d u b n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

23/2017(2)

Podpora investičních projektů sportovních klubů
ukládá
v případě schválení žádostí v programu MŠMT připravit jednotlivé veřejnoprávní
smlouvy pro schválení v orgánech města.
P: Kysela Tomáš
T: 04/2017

SPLNĚNO

28/2017(1)

Majetkoprávní operace – výkup pozemků
ukládá
zajistit všechny úkony spojené se schválenými majetkoprávními operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 04/2017

SPLNĚNO

29/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 04/2017

SPLNĚNO

41/2017(1)

Odvolání a jmenování členů Řídicího výboru IPRÚ
ukládá
zajistit jmenování nových členů v souladu s přijatým usnesením.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017

SPLNĚNO

46/2017(1)

Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s., a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML
s neziskovou organizaci Potravinovou banku Liberec, z. s., IČ 22714154, se sídlem
Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, dle příloha č. 2 a zajistit proplacení schválené dotace.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2017

SPLNĚNO

56/2017(1)

MO Vratislavice nad Nisou - Investiční úvěr CS revolvingového typu
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schváleným materiálem.
P: Pohanka Lukáš
T: 04/2017

SPLNĚNO

64/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2
ukládá
zajistit informování žadatelů o výsledcích jednání Zastupitelstva města Liberec
P: Kysela Tomáš
T: 04/2017

SPLNĚNO

67/2017(1)

Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 5155/2, k. ú.
Liberec
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 04/2017

SPLNĚNO

72/2017(1)

Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd
ukládá
zahájit veřejný proces výběru strategického partnera pro provoz sportovněrekreačního areálu Ještěd zveřejněním oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
o nejlepší nabídku ve spolupráci se společností Sportovní areál Ještěd, a. s. na úřední
desce města, přímým oslovením potenciálních partnerů a inzercí v celostátních
denících následujícího znění:
Sportovní areál Ještěd, a. s., identifikační číslo 254 37 941, se sídlem: Liberec 5,
Jablonecká 41, PSČ: 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce č. 1390 a statutární město Liberec oslovují
zájemce o provozování a rozvoj sportovně-rekreačního AREÁLU JEŠTĚD
LIBEREC po dobu maximálně 25 let. AREÁL JEŠTĚD LIBEREC je rozčleněn na
dvě samostatné účetní jednotky: (i) Ski Areál Ještěd a (ii) Skokanský Areál Ještěd.
AREÁL JEŠTĚD LIBEREC tvoří zejména:
·
Dlouhodobý nehmotný majetek;
·
Dlouhodobý hmotný majetek;
·
Dlouhodobý finanční majetek;
·
Zásoby uvedené;
·
Dlouhodobé pohledávky;
·
Krátkodobé pohledávky;
·
Krátkodobý finanční majetek;

·
Dlouhodobé závazky;
·
Krátkodobé závazky;
·
Bankovní úvěry;
·
Smlouvy uzavřené SAJ v rámci provozu AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC nebo
sloužící provozu závodu;
·
Práva a povinnosti k zaměstnancům, kteří náleží k AREÁLU JEŠTĚD
LIBEREC a podílí se na jeho provozu;
·
Nemovitý majetek ve vlastnictví statutárního města Liberec;
AREÁL JEŠTĚD LIBEREC bude společností Sportovní areál Ještěd a.s. poskytnut
vybranému zájemci formou pachtu závodu a současně statutární město Liberec
poskytne zájemci do nájmu nemovitosti v jeho vlastnictví. Zájemce je oprávněn
navrhnout jinou vhodnou formu provozování AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC.
Sportovní areál Ještěd, a.s. a statutární město Liberec dále vyzývají zájemce
o provozování AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC, aby do[60 dnů od zveřejnění této
výzvy do 14.00] předložili písemnou nabídku v zalepené obálce, adresované
primátorovi města, s výrazným nápisem vlevo nahoře „NEOTEVÍRAT“ obsahující
mimo jiné,
1)
informace o zkušenosti se správou a provozem horského lyžařského areálu
o obdobné kapacitě jako je AREÁL JEŠTĚD LIBEREC po dobu alespoň 3 let
a zkušenosti se strategickým rozvojem takového lyžařského areálu;
2)
informace o již uskutečněných investic do lyžařského areálu;
3)
právní formu pro provozování AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC (pacht závodu
nebo jiná forma);
4)
strategický plán rozvoje AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC;
5)
investiční plán pro provozování a rozvoj AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC
s odhadem investičních nákladů a způsobu financování;
6)
plán minimalizace identifikovaných rizik (SWOT analýza);
7)
informace o finanční stabilitě a kapacitě zájemce např. předložením
předběžného příslibu renomované finanční instituce ohledně financování
strategického plánu rozvoje nebo jinou vhodnou formou;
8)
finanční a nefinanční plnění poskytované v souvislosti s provozováním
AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC statutárnímu městu Liberec, a to přímo nebo
prostřednictvím společnosti Sportovní areál Ještěd a.s.
Zasedání komise pro rozlepování obálek proběhne 60. dne ve 14.00 od zveřejnění
výzvy na úřední desce statutárního města Liberec v místnosti č. 210 liberecké radnice.
Komise pro rozlepování obálek bude ve složení
1.
primátor města Tibor Batthyány
2.
náměstek primátora Mgr. Jan Korytář
3.
předseda finančního výboru Bc. Jiří Šolc
4.
předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Skřivánková
5.
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek Mgr. Jan Audy
K vyhodnocení podaných nabídek dojde do 30 dnů od termínu podání nabídek.
Sportovní areál Ještěd, a. s. a statutární město Liberec si vyhrazují právo kdykoli
změnit podmínky poskytnutí AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC nebo zrušit svůj záměr
poskytnout k provozování AREÁL JEŠTĚD LIBEREC bez uvedení důvodu.
Sportovní areál Ještěd, a. s. a statutární město Liberec si vyhrazují právo odmítnout
všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu.
Dodatečné informace k poskytnutí AREÁLU JEŠTĚD LIBEREC lze žádat
u statutárního města Liberec v kanceláři primátora. Sportovní areál Ještěd, a. s.
a statutární město Liberec si vyhrazují právo odmítnut poskytnutí jakékoli informace
požadované zájemcem.
P: Batthyány Tibor

T: 04/2017

SPLNĚNO

72/2017(3)

Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd
ukládá
předložit radě města ke schválení způsob užívání majetku města Liberec
souvisejícího s provozem lyžařského areálu Ještěd společností Sportovní areál Ještěd,
a. s. v souladu s dotačními podmínkami MŠMT do rozhodnutí zastupitelstva o dalším
provozu areálu Ještěd.
P: Batthyány Tibor
T: 04/2017

SPLNĚNO

76/2017(1)

Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok
2017
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 v souladu
s přijatým usnesením.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017

SPLNĚNO

82/2017(1)

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci
"Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757"
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s ARCHOU 13, o. p. s.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 04/2017

SPLNĚNO

82/2017(2)

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci
"Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757"
ukládá
zajistit zahájení jednání s pořadateli akce „Připomínka bitvy u Liberce“ a dalšími
subjekty, které se tématu věnují, o možnostech spolupráce v příštím roce a v letech
následujících.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 04/2017

SPLNĚNO

83/2017(1)

Vydání změny č. 82 územního plánu města Liberec
ukládá
zajistit oznámení o vydání změny č. 82 územního plánu města Liberec ve smyslu
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
P: Batthyány Tibor

T: 04/2017

SPLNĚNO

83/2017(2)

Vydání změny č. 82 územního plánu města Liberec
ukládá
zajistit činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
P: Batthyány Tibor
T: 04/2017

SPLNĚNO

85/2017(1)

Žádost o poskytnutí dodatečného příspěvku za rok 2016 z důvodu
ztráty organizace Městské lesy Liberec, p. o.
ukládá
zajistit úhradu ztráty příspěvkové organizace Městské lesy Liberec za rok 2016
z rozpočtu zřizovatele.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 04/2017

SPLNĚNO

86/2017(1)

Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na provozní
náklady na rok 2017
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec s neziskovou organizací Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, se sídlem
Matoušova 406/20, Liberec, dle přílohy č. 2.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2017

SPLNĚNO

109/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 2 B) - 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: 04/2017

SPLNĚNO

113/2017(2) Schválení podání žádosti o podporu projektu "Kolem kolem Jizerek"
ukládá
zajistit podpis Dohody o spolupráci na projektu "Kolem kolem Jizerek" dle přílohy
č. 3.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017

NESPLNĚNO

42/2017(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
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností
souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal vyjádření
k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

81/2017(1)

Zvýšení efektivity činnosti Komunitních prací Liberec o. p. s.
ukládá
zajistit přípravu rozpočtového opatření - navýšení vyrovnávací platby pro Komunitní
práce Liberec, o. p. s. na částku 6 840 000 Kč.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal vyjádření
k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

88/2017(1)

"Spacium, o.p.s." v likvidaci- jmenování členů správní a dozorčí rady
a jmenování likvidátora
ukládá
zajistit jmenování členů dozorčí a správní rady společnosti "Spacium, o. p. s."
v likvidaci.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2017
29. 9. 2017
Již proběhla schůzka s advokátem, proces běží.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna 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: 04/2017
05/2015
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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 dluhopisu
předložit ke schválení finální podobu nového financování v radě města
a zastupitelstvu města a to včetně kompletní smluvní dokumentace.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017
06/2016
31. 8. 2017
Finální verze ještě schválená nebyla, neboť SML neobdrželo finální nabídku včetně
smluvní dokumentace. Návrh nového termínu 31. 8. 2017.

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: 04/2017
04/2016
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017
12/2016
31. 8. 2017
Finální verze ještě schválená nebyla, neboť SML neobdrželo finální nabídku včetně
smluvní dokumentace. Návrh nového termínu 31. 8. 2017.

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: 04/2017
09/2016
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017
12/2016
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017

12/2016
31. 8. 2017
Čekání na podpis smlouvy druhé strany.

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: 04/2017
12/2016
31. 8. 2017
Čekání na podpis smlouvy druhé strany.

NESPLNĚNO

257/2016(1) Schválení postupu při řešení problematiky projektu "Revitalizace
městských lázní na galerijní objekt"
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: 04/2017
11/2016
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017
12/2016
31. 8. 2017

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

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: 04/2017
02/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal vyjádření
k plnění usnesení.

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
připravit návrh na změnu statutu a pravidel Fondu rozvoje, a předložit je k projednání
zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017
03/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017
02/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017
02/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017
03/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017
03/2017
31. 8. 2017

Sekretariát náměstka 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
zajistit uzavření smlouvy o partnerství "Project partnership agreement" dle vzoru
uvedeného v příloze č. 4.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017
03/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka 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: 04/2017
03/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal vyjádření
k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

TK/ZM/1

Schválení dohody o snížení ceny ze systému centrálního zásobování
tepelnou energií (dále jen SCZT) + schválení věcného záměru GreenNet
předložit výsledky studie zastupitelstvu.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 04/2017
12/2016
31. 8. 2017
Bude předloženo do dubnového zastupitelstva města.

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

V měsíci k v ě t n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

14/2017(2)

Přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2017
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu rozvojové
spolupráce statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě
uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

61/2017(1)

Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu stavebního
pozemku k bytové jednotce
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 05/2017

SPLNĚNO

62/2017(1)

Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 05/2017

SPLNĚNO

63/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 1
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 05/2017

SPLNĚNO

87/2017(1)

Podpora akce Bohemia JazzFest 2017
ukládá

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Bohemia JazzFest, o. p. s. IČ: 273 82 354
o poskytnutí příspěvku na realizaci akce Bohemia JazzFest 2017 v Liberci.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

97/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2
ukládá
zajistit informování žadatelů o výsledcích jednání Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 05/2017

SPLNĚNO

100/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků – PIOTRS, s. r. o.
ukládá
zajistit informování žadatele o výsledku jednání Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 05/2017

SPLNĚNO

103/2017(1) Podnět k pořízení 96. strategické změny územního plánu města Liberec
ukládá
zajistit další potřebné kroky v procesu pořízení 96. strategické změny územního plánu
města Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 05/2017

SPLNĚNO

104/2017(1) Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec - návrh
č. 89/3
ukládá
zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva.
P: Batthyány Tibor
T: 05/2017

SPLNĚNO

108/2017(1) Rezignace člena finančního výboru Ing. Hany Jelínkové a volba nového
člena Tomáše Kysely
ukládá
zajistit jmenování nového člena finančního výboru Jakuba Zobína.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 05/2017

SPLNĚNO

110/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 2C) statutárního města Liberec na rok
2017
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 v souladu
s přijatým usnesením.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

114/2017(1) Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2017
ukládá
zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních dokumentů - veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace s organizacemi ZO ČSOP Kateřinky, U Lesního divadla
39, Liberec 17, IČ: 75113252 a Asociace nestátních neziskových organizací
Libereckého kraje - ANNOLK, U Nisy 745/6, Liberec 3, IČ: 70982252.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 05/2017

SPLNĚNO

115/2017(1) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání
Dotačního fondu SML pro rok 2017
ukládá
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

116/2017(1) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví
a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2017
ukládá
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

118/2017(1) Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s. na
protidrogové služby na rok 2017
ukládá
informovat organizaci Most k naději, z. s. o usnesení Zastupitelstva města Liberce
o poskytnutí dotace.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

118/2017(2) Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s. na
protidrogové služby na rok 2017
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec s organizaci Most k naději, z. s. dle přílohy č. 2.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

120/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci
"Mistrovství světa v agility 2017"
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností P. J. Art
Production, s. r. o., se sídlem Osiková 161, 460 15 Liberec, IČ: 27334473, dle přílohy
č. 3.
P: Batthyány Tibor
T: 05/2017

SPLNĚNO

121/2017(1) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 05/2017

SPLNĚNO

122/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt
Majáles 2017
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec
a společností Kultura, z. s., Hrdinů 514/28, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01
Liberec, IČO 05120446 o poskytnutí dotace na projekt Majáles 2017.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

123/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
sdružení pro Veletrhy dětské knihy
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec
a Sdružením pro veletrhy dětské knihy v Liberci, spolek, Generála Svobody 83/47,
Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, IČO 72741597 o poskytnutí dotace na
pořádání 11. ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

124/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost
Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu
ukládá
zajistit uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

SPLNĚNO

125/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
dětského sboru Severáček
ukládá
zajistit uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 05/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

299/2016(1) Podnět k pořízení 91. strategické změny územního plánu města Liberec
- podnět č. 91/1
ukládá
zajistit další kroky v procesu pořízení 91. změny územního plánu města Liberec, ve
spolupráci s pořizovatelem zpracovat návrh zadání 91. strategické změny územního
plánu města Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 05/2017
01/2017

V měsíci č e r v n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

237/2016(1) Návrh na souběžné udělení Medaile města Liberec v roce 2017 – Marta
Kottová & Ervín Šolc
ukládá
zajistit udělení Medaile města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 06/2017

SPLNĚNO

238/2016(1) Pojmenování parku v ulici Komenského na Park Clam-Gallasů
ukládá
zajistit úkony související s pojmenováním parku.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 06/2017

SPLNĚNO

9/2017(1)

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků
ukládá
zajistit všechny úkony spojené se schválenými majetkoprávními operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

31/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků
ukládá
zajistit všechny úkony spojené se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

32/2017(1)

Majetkoprávní operace – záměry směny pozemků II.
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými usneseními.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

57/2017(1)

MO Vratislavice nad Nisou - Prodej pozemku
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

58/2017(1)

MO Vratislavice nad Nisou - Dar pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

59/2017(1)

MO Vratislavice nad Nisou - Výkup pozemku
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

60/2017(1)

MO Vratislavice nad Nisou - Výkup pozemků (lesopark)
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

65/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - Státní
pozemkový úřad - Radčice u Krásné Studánky
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

66/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku
ukládá
zajistit všechny úkony spojené se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

72/2017(2)

Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd
ukládá
předložit seznam zájemců o strategické partnerství pro provoz lyžařského areálu
Ještěd včetně návrhu konceptu spolupráce předložené ze strany strategických
partnerů.
P: Batthyány Tibor
T: 06/2017

SPLNĚNO

72/2017(4)

Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd
ukládá
zajistit posouzení předložených nabídek dvěma nezávislými poradenskými
společnostmi a předložit tato posouzení pracovní skupině k projednání.

P: Batthyány Tibor
T: 06/2017

SPLNĚNO

94/2017(1)

Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu stavebního
pozemku k bytové jednotce
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

95/2017(1)

Majetkoprávní operace – prodej pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

96/2017(1)

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

98/2017(1)

Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 1043/23, k. ú.
Ruprechtice
ukládá
zajistit všechny úkony spojené se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

99/2017(1)

Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 269/3, k. ú. Kateřinky
u Liberce
ukládá
zajistit všechny úkony spojené se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

101/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků – k. ú. Vesec u Liberce
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

113/2017(1) Schválení podání žádosti o podporu projektu "Kolem kolem Jizerek"
ukládá
zajistit účast v projektu "Kolem kolem Jizerek" uskutečněním všech potřebných
kroků souvisejících s podáním žádosti o podporu dle přílohy č. 2 v rámci programu
Interreg V-A Česká republika - Polská republika.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 06/2017

SPLNĚNO

117/2017(1) Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem
Liberec a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova
504/7, 460 01 Liberec, IČ: 00426091, dle přílohy č. 2.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 06/2017

SPLNĚNO

119/2017(1) Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje,
o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem
Liberec a Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., dle přílohy
č. 2.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 06/2017

SPLNĚNO

129/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Růžodol I
ukládá
zajistit informování žadatele o výsledku jednání Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

134/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Ruprechtice
ukládá
zajistit informování žadatele o výsledku jednání Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

135/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Františkov
u Liberce
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2017

SPLNĚNO

140/2017(1) Vydání 75. změny územního plánu města Liberec
ukládá
zajistit oznámení o vydání 75. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
P: Batthyány Tibor
T: 06/2017

SPLNĚNO

140/2017(2) Vydání 75. změny územního plánu města Liberec
ukládá
zajistit činnosti pořizovatele dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
P: Batthyány Tibor
T: 06/2017

SPLNĚNO

141/2017(1) Zadání 89. změny územního plánu města Liberec - areál TUL ve Vesci
ukládá
zajistit následné kroky v procesu pořizování 89. změny územního plánu města
Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 06/2017

SPLNĚNO

143/2017(1) Opětovné podání žádosti o podporu projektu FuTree
ukládá

zajistit opětovné podání žádosti o podporu projektu "FuTree - Městské stromy na
extrémních stanovištích" do operačního Programu přeshraniční spolupráce Svobodný
stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020 do prioritní osy č. 2 dle přílohy č. 2.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 06/2017

SPLNĚNO

143/2017(2) Opětovné podání žádosti o podporu projektu FuTree
ukládá
zajistit podpis smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 3.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 06/2017

SPLNĚNO

144/2017(1) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu
Dotačního fondu SML pro rok 2017
ukládá
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 06/2017

SPLNĚNO

144/2017(2) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu
Dotačního fondu SML pro rok 2017
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Ekofondu statutárního
města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi
statutárním městem Liberec a žadateli.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 06/2017

SPLNĚNO

147/2017(1) Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú.
ukládá
informovat neziskovou organizaci o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 06/2017

SPLNĚNO

147/2017(2) Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec s organizací ADVAITA, z. ú. dle přílohy č. 2.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 06/2017

SPLNĚNO

148/2017(1) Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok
2017
ukládá
informovat neziskové organizace o přijatém usnesení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 06/2017

SPLNĚNO

151/2017(1) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury
a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo 2017
ukládá
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 06/2017

NESPLNĚNO

102/2017(1) Projekční příprava novostavby tramvajové trati Liberec dolní
centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice II (Zelené Údolí)
ukládá
zajistit v nejbližším návrhu rozpočtového opatření finanční příspěvek do výše
7 mil. Kč pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. na
projektovou přípravu (zadání zpracování a projednání zjišťovacího řízení
a dokumentace pro územní rozhodnutí) nového úseku tramvajové tratě v úseku
Rybníček - tř. Dr. Milady Horákové - Dobiášova - Zelené Údolí.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 06/2017
31. 8. 2017
Na materiálu se pracuje, jednání probíhají, materiál by měl být předložen do
červnového ZM.
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal aktuální
vyjádření k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

112/2017(2) Budoucí záměr výkupu pozemků od společnosti Autobusové nádraží
Liberec, s. r. o. - projekt "Terminál" IPRÚ

ukládá
zadat zpracování dvou znaleckých posudků pro nemovitosti (komunikační plochy,
nástupiště a příslušenství) a pro movité věci (sestavy prostorových buněk).
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 06/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal vyjádření
k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

142/2017(1) Majetkoprávní operace odboru SR - záměr výkupu nemovitostí
ukládá
zajistit informování vlastníků nemovitostí o výsledku jednání Zastupitelstva města
Liberce.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 06/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal vyjádření
k plnění usnesení.

Z prodloužených termínů nejsou splněna usnesení:
NESPLNĚNO

112/2017(1) Budoucí záměr výkupu pozemků od společnosti Autobusové nádraží
Liberec, s. r. o. - projekt "Terminál" IPRÚ
ukládá
vstoupit do jednání se společností Autobusové nádraží Liberec, s. r. o. o podmínkách
odkupu nemovitostí a současně zpracovat podrobnější návrh možného budoucího
využití pozemků č. p. 4102/2, 4103/1, 4105/1, 4106/1, 4106/5, 4111/7, 4111/8
a 5864/1 vše v k. ú. Liberec včetně případného krytí nákupu části pozemků v rámci
dotace IPRÚ - Terminál a finančních nákladů.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 06/2017
05/2017
31. 8. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal vyjádření
k plnění usnesení.

