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.
16. schůze rady města dne: 19.09.2017
Bod pořadu jednání:
Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2017
Stručný obsah: Radě města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady města, tento
přehled je následně předložen na vědomí i Zastupitelstvu města Liberec a to formou informace.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: časový plán RM
Zpracoval:

Mudrá Marie - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

vedoucí odboru MML

Předkládá:

Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 8 - 21.09.2017 (informace)
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2017,

souhlasí
s prodloužením termínů sledování usnesení a vypuštěním ze sledování tak, jak jsou navrženy
v předložené zprávě.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci srpnu roku 2017 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 951/2016(2) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 309/2017(1) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 322/2017(3) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 688/2017(1) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 694/2017(1) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 695/2017(5) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 774/2017(1) - nový KT: 29. 9. 2017
Odbor informatiky a řízení procesů
usnesení č. 15/2017 - nový KT: 31. 10. 2017
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 322/2017(2) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 509/2017(2) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 727/2017(1) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 774/2017(2) - nový KT: 16. 10. 2017
usnesení č. 834/2017(1) - nový KT: 15. 9. 2017
Odbor správy veřejného majetku
usnesení č. 214/2015 - nový KT: 30. 6. 2018
usnesení č. 328/2016(2) - nový KT: 30. 6. 2018
usnesení č. 74/2017(2) - nový KT: 29. 12. 2017
usnesení č. 292/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 564/217(2) - nový KT: 31. 1. 2018
Vypustit ze sledování:
usnesení č. 228/2017(2)
usnesení č. 760/2017(1)
usnesení č. 761/2017(1)
usnesení č. 762/2017(1)
usnesení č. 763/2017(1)

Přílohy:
Příloha č. 1 - Sestava plnění usnesení rady města za měsíc srpen 2017 A
Příloha č. 2 Košilka do ZM
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
srpnu 2017
V měsíci s r p n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

1014/2016(3) Stavebně – technický stav mostních konstrukcí po provedených
mostních prohlídkách v roce 2016
ukládá
Zajistit projektové dokumentace opravy následujících mostních konstrukcí:
LB - 073 lávka u Krajského úřadu, Liberec
LB - 062 Lávka u č. p. 387 přes Nisu, Vesec
LB - 095 lávka pod úřadem práce (vchod do parku u Krajského úřadu), Liberec
LB - 183 ul. Karlovská, Karlov
LB - 162 ul. Tovární, přes Františkovský potok, Františkov
LB - 064 Za Poštovním náměstím, Doubský potok, Rochlice
LB - 046 ul. Na Bohdalci, Starý Harcov.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

101/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

102/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení - služebnost ČEZ
Distribuce, a. s., p. p. č. 460
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

103/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení - Služebnost ČEZ
Distribuce, a. s., p. p. č. 594, 605_1, 621_1
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

104/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení - služebnost p. p. č. 2918,
2921
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

299/2017(1) Projekt „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ –
průzkum potřeb libereckých škol
ukládá
zajistit realizaci přípravné fáze projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých
základních škol“ a to provedení průzkumu potřeb libereckých základních škol, dle
předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

388/2017(4) Dopravní napojení přes „ul. Nová Pastýřská“ v Liberci
ukládá
zajistit inženýrskou činnost spojenou s podáním žádosti na územní rozhodnutí na akci
"Autobusový terminál Sever připojený na silnici Sokolskou a Tržní Náměstí".
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

388/2017(5) Dopravní napojení přes „ul. Nová Pastýřská“ v Liberci
ukládá
zajistit inženýrskou činnost spojenou s podáním žádosti na územní rozhodnutí na akci
"Zvýšení bezpečnosti dopravy na Tržním náměstí v Liberci".
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

388/2017(6) Dopravní napojení přes „ul. Nová Pastýřská“ v Liberci
ukládá
zajistit inženýrskou činnost spojenou s podáním žádosti na územní rozhodnutí na akci
"Parkoviště P + R Pastýřská".
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

388/2017(7) Dopravní napojení přes „ul. Nová Pastýřská“ v Liberci

ukládá
zpracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci "Autobusový terminál Sever
připojený na silnici Sokolskou a Tržní Náměstí".
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

388/2017(8) Dopravní napojení přes „ul. Nová Pastýřská“ v Liberci
ukládá
zpracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci "Zvýšení bezpečnosti
dopravy na Tržním náměstí v Liberci".
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

388/2017(9) Dopravní napojení přes „ul. Nová Pastýřská“ v Liberci
ukládá
zpracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci "Parkoviště P + R Pastýřská".
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

471/2017(3) Přijetí dotace a zahájení realizace projektu "Férové školy v Liberci"
ukládá
zajistit zahájení úkonů souvisejících s realizací projektu, které spadají do kompetence
odboru strategického rozvoje a dotací a následně zajistit řízení projektu v průběhu
realizace.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

471/2017(4) Přijetí dotace a zahájení realizace projektu "Férové školy v Liberci"
ukládá
zajistit zahájení úkonů souvisejících s realizací projektu, které spadají do kompetence
odboru školství a sociálních věcí.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

471/2017(5) Přijetí dotace a zahájení realizace projektu "Férové školy v Liberci"
ukládá
zajistit součinnost odboru ekonomiky při zahajování a následné realizaci projektu.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

529/2017(1) Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu odstranění
vlhkosti suterénu a bezbariérovosti ZŠ 5. května budovy II. stupně
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání výběrového
řízení a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti a výsledek
předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

530/2017(1) Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu dostavby ZŠ
Jabloňová
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího
řízení a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti a výsledek
předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

534/2017(1) Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kotelny Botanické zahrady
Liberec
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího
řízení a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele technologie a výsledek
předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

554/2017(2) ZŘ - Oprava ulice Broumovská, úsek ul. Plátenická - ul. Krejčího
ukládá
po vyhodnocení nabídek předložit radě města ke schválení výběr nejvýhodnější
nabídky vybraného dodavatele.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

556/2017(1) Vyhodnocení prokazatelné ztráty v provozu MHD za rok 2016
ukládá
zajistit ověření vykazovaných dat externí poradenskou společností.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

556/2017(2) Vyhodnocení prokazatelné ztráty v provozu MHD za rok 2016
ukládá
informovat radu města o výsledku ekonomického posouzení vyhodnocení dopravní
obslužnosti.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

583/2017(1) Záměr realizace pilotního projektu Housing first na území SML
ukládá
předložit do rady města ke schválení změnu pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví
statutárního města Liberec schválených usnesením Rady města Liberec č. 667/2015
se začleněním principu Housing first.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

588/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 1138_3
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

592/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - záměr směny pozemků (Lesy ČR)
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

607/2017(1) Majetkoprávní operace - pronájem pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv a informovat žadatele o výsledku
jednání rady města.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

613/2017(1) Majetkoprávní operace - služebnosti

ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

624/2017(1) Projektový záměr a podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt
Terénní práce Liberec 2018 - 2020
ukládá
zajistit podání žádosti o dotaci na projekt " Terénní práce Liberec 2018 - 2020"
v rámci výzvy MPSV č. 03_16_052 - Podpora sociálního začleňování v SVL
3. výzva, včetně jejich povinných příloh uvedených ve výzvě ve spolupráci
s odborem školství a sociálních věcí.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

636/2017(1) Projektový záměr a podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt
Asistenti prevence kriminality
ukládá
zajistit podání žádosti o dotaci na projekt " Asistenti prevence kriminality" v rámci
výzvy MPSV č. 03_16_052 - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva, včetně
jejich povinných příloh uvedených ve výzvě ve spolupráci s odborem školství
a sociálních věcí a Městskou policií Liberec.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

637/2017(1) Poskytnutí daru Technické univerzitě v Liberci na pořádání
27. ročníku semináře Česko-slovenské vztahy
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy dle přílohy 2.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

647/2017(1) Dodatky partnerských smluv v rámci projektu "Vzdělávejme společně
děti předškolního věku v Liberci" (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249)
ukládá
zajistit podpisy partnerských smluv uvedených v příloze č. 1 - 4.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

662/2017(1) Odvodnění a úprava chodníku v ul. Hroznová č. p. 695, Liberec 14
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a písemně informovat žadatele o usnesení
Rady města Liberce.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

676/2017(1) WiFi připojení v bezlicenčním pásmu pro veřejnost na nám.
Dr. E. Beneše
ukládá
zajistit realizaci a provoz bezplatného WIFI připojení k síti Internet na náměstí
Dr. E. Beneše pro širokou veřejnost, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

679/2017(2) Směrnice k porušení rozpočtové kázně – stav zpracování
ukládá
předložit Pravidla postupu SML při zjištění porušení rozpočtové kázně příjemcem
dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté z rozpočtu statutárního města
Liberec k projednání a schválení radě města.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

695/2017(2) Změna Organizačního řádu Magistrátu města Liberec
ukládá
tajemníkovi magistrátu předložit přehled čerpání rozpočtu - mzdové výdaje po
jednotlivých odborech (podklad pro rozpočtové opatření).
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

699/2017(2) Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu
IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického
ukládá
po doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace a po uplynutí zákonné lhůty
pro podání námitek zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle
přílohy č. 3.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

705/2017(1) Majetkoprávní operace - pronájem pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

706/2017(1) Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

707/2017(1) Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru č. 4 v ul. Na
Žižkově 1201, Liberec 6
ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

708/2017(1) Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru č. 3 v ul. Na
Žižkově 1201, Liberec 6
ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

714/2017(1) Přidělení bytu v rámci pilotního projektu Housing first
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro příjmově vymezené osoby se [osobní údaj
odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

725/2017(1) Vypsání zadávacího řízení na vnitřní vybavení v rámci projektu IPRÚ
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

ukládá
zajistit podpis plné moci zmocnitele i zmocněnce dle přílohy č. 4.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

729/2017(1) Výjimka ze směrnice RM - Údržba Pavlovického potoka
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na „Pavlovický potok a levostranný
přítok Pavlovického potoka - údržba 2017“ s Janem Židlickým, se sídlem: Kateřinská
77, Liberec 11, 460 14, IČ: 62767674, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši
158 620 Kč bez DPH.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

740/2017(1) Revokace usnesení vč. schválení nové výjimky na obnovu veřejného
osvětlení
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

744/2017(1) Schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pod
komunikací
ukládá
zajistit odeslání žádosti o bezúplatný převod na část pozemku pod komunikací
p. p. č. 941/3 k. ú. Krásná Studánka, dle přílohy č. 1. Státnímu pozemkovému úřadu,
pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

748/2017(1) Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba ul. Horova po pokládce
inženýrských sítí
ukládá
zajistit podpis oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2 a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich
odeslání a zveřejnění
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

748/2017(2) Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba ul. Horova po pokládce
inženýrských sítí
ukládá
zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem EUROVIA CS, a. s.,
IČ 45274924, se sídlem Národní 138/140, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou
4 640 000 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

748/2017(3) Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba ul. Horova po pokládce
inženýrských sítí
ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

749/2017(1) Nákup licence ISY-LIGHT
ukládá
zajištění uzavření licenční smlouvy a realizaci nákupu.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

750/2017(1) Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba komunikací - ul. Mařanova
a Česká
ukládá
zajistit podpis oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2 a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich
odeslání a zveřejnění.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

750/2017(2) Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba komunikací - ul. Mařanova
a Česká
ukládá
zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem STRABAG, a. s.,
IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, s nabídkovou cenou
4 700 115,55 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

750/2017(3) Schválení výsledku VŘ - Souvislá údržba komunikací - ul. Mařanova
a Česká
ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

752/2017(1) Schválení výsledku
ul. Volgogradská

VŘ

-

Souvislá

údržba

komunikací

-

ukládá
zajistit podpis oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2 a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich
odeslání a zveřejnění.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

752/2017(2) Schválení výsledku
ul. Volgogradská

VŘ

-

Souvislá

údržba

komunikací

-

ukládá
zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem STRABAG, a. s.,
IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, s nabídkovou cenou
3 499 726,28 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

752/2017(3) Schválení výsledku
ul. Volgogradská

VŘ

-

Souvislá

údržba

komunikací

ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

753/2017(1) Podnět na zřízení parkovacích stání v lokalitě Ječná - odpověď
ukládá
informovat žadatele o výsledku projednání v radě města.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

-

SPLNĚNO

765/2017(1) Zrušení zadávacího řízení -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci ul. Vítězná I. etapa
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

766/2017(1) Schválení výsledku ZŘ - Oprava ulice Broumovská, úsek ul. Plátenická
- ul. Krejčího
ukládá
zajistit podpis oznámení o výsledku zadávacího řízení dle přílohy č. 2 a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich
odeslání a zveřejnění.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

767/2017(1) Zrušení ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - lokalita HusovaHrubínova-Svobody
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

768/2017(1) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit
(přechod pro chodce ul. Krajinská a u DDH)
ukládá
zajistit podpis oznámení o výběru dle přílohy č. 1 a rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

771/2017(1) Poskytnutí peněžního daru
ukládá
zajistit uzavření darovaní smlouvy.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

771/2017(2) Poskytnutí peněžního daru

ukládá
zajistit proplacení darovací smlouvy
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

772/2017(1) Poskytnutí peněžitého daru - Šance zvířatům, z. s.
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

773/2017(1) Poskytnutí peněžitého daru - Jizersko - ještědský horský spolek
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

773/2017(2) Poskytnutí peněžitého daru - Jizersko - ještědský horský spolek
ukládá
zajistit proplacení peněžitého daru.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

775/2017(1) Poskytnutí peněžitého daru - Spolek Wrabec Liberec
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

776/2017(1) Schválení výjimky ze směrnice 03 RM - zadávání VZ, osvětlení
pavilonu B, D a E areálu LVT
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na rekonstrukci osvětlení výstavního
pavilonu B dle přílohy č. 1.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

778/2017(1) Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich
doručení prostřednictvím služby "Zásilky s obsahem hlasovacích
lístků" pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ukládá
podepsat smlouvu.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

779/2017(1) Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících
s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním
městem Liberec
ukládá
zajistit podepsání smluv o poskytnutí daru s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

781/2017(2) Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně k ukončenému
projektu OP LZZ
ukládá
Varianta A
zajistit úhradu částky ve výši 216 624 Kč na úhradu penále za prodlení s odvodem za
porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru v příloze č. 9.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

782/2017(1) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou přípravu
projektu IPRÚ "Sociální bydlení města Liberce - projektová příprava
Bytový dům F"
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

785/2017(1) Schválení vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu CAŽ

ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru (příloha č. 2) a rozhodnutí o výběru
dodavatele Masák & Partner, s. r. o., Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 39/ 575,
IČ 27086631, s nabídkovou cenou ve výši 5 850 500 Kč bez DPH (příloha č. 1).
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017

SPLNĚNO

810/2017(1) Souhlas s umístěním sídla společnosti
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schváleným usnesením rady města.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

822/2017(1) Úprava platů ředitelů vybraných škol a školských zařízení zřizovaných
SML
ukládá
informovat ředitele dotčených příspěvkových organizací o usnesení RM.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

823/2017(1) Záměr zajištění přepravy dětí po dobu rekonstrukce MŠ Beruška,
Liberec, Na Pískovně 761/3
ukládá
informovat o usnesení rady města ředitelku Mateřské školy „Beruška“, Liberec,
Na Pískovně 761/3, příspěvkové organizace.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

826/2017(1) Žádost ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská
1359/19, p. o., o souhlas s prodloužením smluv o nájmu nebytových
prostor
ukládá
informovat ředitele dotčené příspěvkové organizace o usnesení RM.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

861/2017(1) Schválení vyhrazených stání pro invalidy

ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP p. [osobní údaj odstraněn] na
komunikaci ul. Oldřichova.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

861/2017(2) Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitelku ZTP p. [osobní údaj odstraněn],
zastoupenou zákonným zástupcem p. [osobní údaj odstraněn] na komunikaci
ul. Aloisina výšina.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

861/2017(3) Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP p. [osobní údaj odstraněn] na
komunikaci ul. Franklinova.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

861/2017(4) Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP p. [osobní údaj odstraněn] na
komunikaci ul. Letná.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

864/2017(1) Žádost o nepoložení 2 ks kamenů Stolpersteine v ul. Zborovská
ukládá
v případě schválení varianty A:
písemně informovat žadatele manžele [osobní údaj odstraněn] o usnesení Rady
města Liberce.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017

SPLNĚNO

895/2017(1) Schválení užití znaku města

ukládá
vyrozumět žadatele o přijatém usnesení rady města.
P: Neuhäuser Petr
T: 08/2017

SPLNĚNO

897/2017(1) Aktualizace Směrnice 13RM Zpracování, oběh a evidence smluv SML
ukládá
vydat úplné znění směrnice č. 13RM Zpracování, oběh a evidence smluv SML včetně
jeho příloh.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 08/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

406/2017(3) Schválení zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy pro
projekt „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního
komunitního centra - Centrum aktivního života“
ukládá
předložit radě města ke schválení výsledek hodnocení veřejné zakázky.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017
06/2017

SPLNĚNO

436/2017(1) Sdružené investice 2017, financování oprav povrchů komunikací SVS, a. s.
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
07/2017

SPLNĚNO

464/2017(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo na opravu čerpací stanice pro zasněžování
v rekreačním a sportovním areálu Vesec, ulice Česká 815, Liberec, se společností
VEHRA.CZ, se sídlem Neředín 889, 77900 Olomouc, IČ: 27797384 za cenu
922 680,00 Kč bez DPH, dle cenové nabídky v příloze č. 1.

P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 08/2017
05/2017

SPLNĚNO

582/2017(1) Poskytnutí peněžitého daru - Paraklub Liberec, z. s.
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
06/2017

SPLNĚNO

675/2017(2) Pořízení SW nástroje KROS formou poskytnuté služby
ukládá
zajistit uzavření smlouvy se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 na pořízení
SW nástroje KROS pro komplexní tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací
a sledování stavební zakázky formou poskytnuté služby, dle předložené důvodové
zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 08/2017
07/2017

SPLNĚNO

683/2017(2) Přijetí účelové dotace na rok 2017 z Dotačního fondu Libereckého
kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje.
ukládá
zařadit účelové dotace do rozpočtu města dle důvodové zprávy.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 08/2017
07/2017

SPLNĚNO

697/2017(1) Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec, a. s.
ukládá
realizovat další postup v jednání s Teplárnou Liberec, a. s. uvedený v důvodové
zprávě.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
07/2017

SPLNĚNO

754/2017(3) Komunikační vedení optických sítí – řešení staveb komunikačního
vedení společnosti a-net Liberec, s. r. o.

ukládá
informovat radu města o výsledku projednávání uvedeném v bodě č. 1 v ukládací
části usnesení a navrhnout varianty dalšího postupu.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
07/2017

NESPLNĚNO

328/2016(2) Záměr převodu čerpacích stanic odpadních vod v ul. Vyhlídková
vést jednání za účelem přípravy smluvního vztahu ve věci bezplatného převodu
2 kusů pobočných čerpadel včetně trubního vedení do majetku vlastníků
kanalizačních přípojek.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
30. 6. 2018
Čeká se na návrh nájemní smlouvy od společnosti SVS, a. s., urgováno 25. 7. 2017.

NESPLNĚNO

74/2017(2)

Regenerace a založení rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích
ukládá
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsat výběrové řízení na
zhotovitele na základě navržených úprav.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
29. 12. 2017
Projektová dokumentace neměla v rámci výkazu výměr v pořádku zpracovaný
a zkompletovaný výkaz výměr týkající se stavebního objektu zavlažování. Aktuálně
dochází u projektanta k jejímu dopracování.

NESPLNĚNO

228/2017(2) Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2017
ukládá
v průběhu května a června 2017 provést ověření zda bude společnost ČEZ realizovat
všechny schválené akce a v závislosti na aktualizovaném rozsahu nárokovat
v rozpočtovém opatření navýšení finančních prostředků na obnovu veřejného
osvětlení v roce 2017 o částku rovnající se rozdílu stávající schválené částky
a předpokládané částky dle aktualizovaného rozsahu akcí, přičemž by se mělo jednat
o navýšení do 1 892 114 Kč.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
Nebude potřeba nárokovat navýšení finančních prostředků, spol. ČEZ nebude
realizovat všechny schválené akce – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

509/2017(2) Vypsání zadávacího řízení na hasičskou techniku v rámci projektu "4
města zachraňují přes hranice"
ukládá
zajistit pořízení přívěsu se člunem přímým nákupem ve spolupráci s vedoucím
oddělení krizového řízení.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017
30. 9. 2017
Pořízen pouze přívěs.

NESPLNĚNO

564/2017(2) Vypořádání mandátní smlouvy na provoz pohřebiště Urnový háj
v Liberci
ukládá
předložit radě města ke schválení vyúčtování časového rozlišení nájemních smluv
uzavřených jménem města Liberec společností LIKREM, s. r. o. včetně návrhu
finančního vypořádání časového rozlišení ve výdajové části rozpočtu města.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
31. 1. 2018
Z důvodu nedodání 2000 smluv od společnosti LIKREM, s. r. o. probíhá ze strany
odboru SM vkládání informací o zemřelých do systému z karet hrobových míst.

NESPLNĚNO

695/2017(5) Změna Organizačního řádu Magistrátu města Liberec
ukládá
připravit návrh personálního auditu a předložit tento návrh radě města ke schválení.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
30. 9. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu vyjádření k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

727/2017(1) Vypsání zadávacího řízení na zhotovitele přestavby hasičské zbrojnice
v rámci projektu "4 města zachraňují přes hranice"
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele přestavby hasičské
zbrojnice a výsledek předložit radě města ke schválení.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017
30. 9. 2017
Probíhá hodnocení nabídek.

NESPLNĚNO

760/2017(1) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy - 7 lokalit (ul. Horská
a lokalita Žižkovo nám.)
ukládá
zajistit podpis oznámení o výběru dle přílohy č. 1 a rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
Vybraný dodavatel nesplnil kvalifikaci před podpisem smlouvy a toto usnesení bylo
revokováno usnesením č. 879/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

761/2017(1) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci –
7 lokalit (ul. Průmyslová)
ukládá
zajistit podpis oznámení o výběru dle přílohy č. 1 a rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
Vybraný dodavatel nesplnil kvalifikaci před podpisem smlouvy a toto usnesení bylo
revokováno usnesením č. 878/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

762/2017(1) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit
(ul. Kubelíkova-Řepná a Uralská)
ukládá
zajistit podpis oznámení o výběru dle přílohy č. 1 a rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
Vybraný dodavatel nesplnil kvalifikaci před podpisem smlouvy a toto usnesení bylo
revokováno usnesením č. 881/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

763/2017(1) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - zřízení
chodníku a SSZ Kunratická
ukládá
zajistit podpis oznámení o výběru dle přílohy č. 1 a rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění.
P: Novotný David, Bc.
T: 08/2017
Vybraný dodavatel nesplnil kvalifikaci před podpisem smlouvy a toto usnesení bylo
revokováno usnesením č. 886/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

774/2017(1) Poskytnutí peněžitého daru - Konfederace politických vězňů, z. s.
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
29. 9. 2017
Žadatel zatím neposkytl všechny doklady potřebné k podpisu smlouvy (problém
s úmrtím paní předsedkyně konfederace). Je s ním jednáno pouze mailově, z tohoto
důvodu je posunutí termínu pro podepsání smlouvy s větší rezervou.

NESPLNĚNO

774/2017(2) Poskytnutí peněžitého daru - Konfederace politických vězňů, z. s.
ukládá
zajistit proplacení peněžitého daru.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017
16. 10. 2017
Žadatel neposkytl všechny doklady potřebné k podpisu smlouvy (úmrtí
předsedkyně Konfederace).

NESPLNĚNO

834/2017(1) Revitalizace vybraných porostů městských lesů
ukládá
zadat zpracování projektové dokumentace.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017
15. 9. 2017
Probíhá jednání s dodavatelem.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

214/2015

"Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje" Popis principů
a pravidel
vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o ekonomických negativech
a pozitivech zavedení systému IDOL ve společnosti Dopravní podnik města Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s., včetně porovnání se stavem před zavedením systému
IDOL ve společnosti Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
P: Novotný David, Bc.

T: 08/2017
07/2015
30. 6. 2018
Společnost BDO Advisory, s. r. o. provádí revizi vyhodnocení dopravní obslužnosti
za rok 2015 a 2016 včetně specifikace z tržeb jízdného IDOL.

NESPLNĚNO

951/2016(2) Posouzení vhodnosti akvizice společnosti ANL, s. r. o. v souvislosti
s realizací projektu Terminál u nádraží ČSAD
ukládá
předložit radě města návrh řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s přípravou
a realizací projektu Terminál Liberec.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
02/2017
30. 9. 2017
RM 18. 4. 2017 vybrala architektonický návrh, na tento výběr je vázáno splnění
úkolu. Úkol bude splněn následně, v současnosti je v řešení.
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu aktuální vyjádření k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

15/2017(1)

Integrace IS SML na registr smluv včetně schválení výjimky ze
směrnice 03RM
ukládá
zajistit uzavření smlouvy se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 na realizaci
projektu "Integrace informačního systému statutárního města Liberce na registr
smluv", dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 08/2017
06/2017
31. 10. 2017
Nesplněno z důvodu delší přípravy smlouvy s dodavatelem. V rámci řešení bylo
potřeba s dodavatelem velmi detailně doladit konkrétní požadované plnění definovat jasné parametry nastavení ekonomického systému GINIS pro oblast
zveřejňování smluv na veřejném portálu smluv. Posun termínu nemá žádný dopad
do běžného chodu úřadu v této oblasti. Smlouvy jsou zveřejňovány v aktuálně
nastaveném režimu. Předpokládaný termín dokončení je posunut na říjen 2017.

NESPLNĚNO

292/2017(1) Výkony zimní údržby - posypový materiál
ukládá
zajistit ve spolupráci se společností Technické služby města Liberec, a. s. systémové
řešení výkonů zimní údržby komunikací ve vztahu k posypovému materiálu
a předložit toto řešení Radě města Liberec.
P: Novotný David, Bc.

T: 08/2017
03/2017
31. 10. 2017
Spol. TSML, a. s. zařadila do plánu investic nákup vážního zařízení.
Společnost TSML, a. s. zatím nepředložila návrh řešení výkonů zimní údržby
komunikací ve vztahu k posypovému materiálu.
Dosud nebylo předloženo ze strany TSML, a. s. systémové řešení.

NESPLNĚNO

309/2017(1) Refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného
směnečného programu dle nabídky a předloženého návrhu smluvní
dokumentace od ČS, a. s. v celkové výši 1 800 000 000 Kč
ukládá
předložit finální podobu refinancování, včetně smluvní dokumentace ke schválení
zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
04/2017
30. 9. 2017
Bude předloženo do RM, ZM v červnu 2017.
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu aktuální vyjádření k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

322/2017(2) Schválení postupu na prohlášení Liebiegova městečka městskou
památkovou zónou
ukládá
připravit nový dotační fond na podporu lokalit spadajících do městské památkové
zóny.
P: Benda Martin, Ing.
T: 08/2017
05/2017
30. 9. 2017
Příprava návrhu ke schválení v 15RM.

NESPLNĚNO

322/2017(3) Schválení postupu na prohlášení Liebiegova městečka městskou
památkovou zónou
ukládá
projednat v pracovní skupině pro regeneraci městské památkové zóny návrh
doporučení pro stavební úřad na postup v lokalitě Liebiegovo městečko po dobu od
podání návrhu do doby prohlášení lokality městskou památkovou zónou
Ministerstvem kultury ČR a předložit jej do rady města.

P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
05/2017
30. 9. 2017
Skupina zahájila projednávání, vzhledem ke složitosti daného návrhu, zatím není
konkrétní stanovisko, proběhne další jednání. Materiál k tomuto usnesení bude
projednán na 15. RM dne 12. 9. 2017.

NESPLNĚNO

688/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 4B) statutárního města Liberec na rok
2017
ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 4B) statutárního města Liberec na rok 2017
zastupitelstvu města ke schválení.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
06/2017
30. 9. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu vyjádření k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

694/2017(1) Záměr nabytí stavby vodního díla - hráz Veseckého rybníka
ukládá
předložit záměr ke schválení zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
06/2017
30. 9. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu vyjádření k plnění usnesení.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 21. 9. 2017

Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2017

Předkládá: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
Zpracoval: Mudrá Marie - pracovník odboru kancelář tajemníka

Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci srpnu roku 2017 je navrženo u usnesení:
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
usnesení č. 951/2016(2) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 309/2017(1) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 322/2017(3) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 688/2017(1) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 694/2017(1) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 695/2017(5) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 774/2017(1) - nový KT: 29. 9. 2017
Odbor informatiky a řízení procesů
usnesení č. 15/2017 - nový KT: 31. 10. 2017
Odbor strategického rozvoje a dotací
usnesení č. 322/2017(2) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 509/2017(2) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 727/2017(1) - nový KT: 30. 9. 2017
usnesení č. 774/2017(2) - nový KT: 16. 10. 2017
usnesení č. 834/2017(1) - nový KT: 15. 9. 2017
Odbor správy veřejného majetku
usnesení č. 214/2015 - nový KT: 30. 6. 2018
usnesení č. 328/2016(2) - nový KT: 30. 6. 2018
usnesení č. 74/2017(2) - nový KT: 29. 12. 2017
usnesení č. 292/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 564/217(2) - nový KT: 31. 1. 2018
Vypustit ze sledování:
usnesení č. 228/2017(2)
usnesení č. 760/2017(1)
usnesení č. 761/2017(1)
usnesení č. 762/2017(1)
usnesení č. 763/2017(1)

Přílohy
Příloha č. 1 - Sestava plnění usnesení rady města za měsíc srpen 2017

