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.
18. schůze rady města dne: 17.10.2017
Bod pořadu jednání:
Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2017
Stručný obsah: Radě města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady města, tento
přehled je následně předložen na vědomí 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 odborů MML

Předkládá:

Sopoušek Jaroslav, Bc. - pověřený zastupováním výkonu funkce tajemníka
Magistrátu města Liberec

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

ZM 9 - 26.10.2017
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2017,

souhlasí
s prodloužením termínů sledování usnesení a vypuštěním ze sledování tak, jak je navrženo
v důvodové 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 září roku 2017 je navrženo takto:
Odbor školství a sociálních věcí:
usnesení č. 210/2016(2) - nový KT: 31. 12. 2018
usnesení č. 848/2016(1) - nový KT: 31. 5. 2018
usnesení č. 848/2016(2) - nový KT: 31. 5. 2018
Vratislavice nad Nisou:
usnesení č. 204/2017(1) - nový KT: 30. 11. 2017
Odbor ekonomiky:
usnesení č. 521/2017(3) - nový KT: 30. 11. 2017
Odbor právní a veřejných zakázek:
usnesení č. 521/2017(4) - nový KT: 30. 11. 2017
Odbor majetkové správy:
usnesení č. 615/2017(2) - nový KT: 15. 12. 2017
usnesení č. 813/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 818/2017(3) - nový KT: 30. 11. 2017
Odbor strategického rozvoje a dotací:
usnesení č. 693/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 693/2017(2) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 719/2017(1) - nový KT: 15. 11. 2017
usnesení č. 781/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 834/2017(2) - nový KT: 1. 4. 2018
usnesení č. 834/2017(3) - nový KT: 1. 4. 2018
usnesení č. 633/2016(2) - nový KT: 31. 12. 2019
usnesení č. 322/2017(2) - nový KT: 31. 12. 2017
usnesení č. 727/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 834/2017(1) - nový KT: 1. 4. 2018
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace:
usnesení č. 723/2017(1) - nový KT: 30. 10. 2017
usnesení č. 894/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 951/2016(2) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 322/2017(3) - nový KT: 31. 12. 2017
usnesení č. 694/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
Odbor správy veřejného majetku:
usnesení č. 735/2017(1) - nový KT: 15. 11. 2017
usnesení č. 759/2017(1) - nový KT: 2. 11. 2017
usnesení č. 874/2017(1) - nový KT: 30. 11. 2017
usnesení č. 432/2017(1) - nový KT: 31. 1. 2018
usnesení č. 432/2017(2) - nový KT: 31. 1. 2018
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Odbor cestovního ruchu, sportu a kultury:
usnesení č. 769/2017(2) - nový KT: 30. 11. 2017
Vypustit ze sledování:
usnesení č. 760/2017(2)
usnesení č. 760/2017(3)
usnesení č. 761/2017(2)
usnesení č. 761/2017(3)
usnesení č. 762/2017(2)
usnesení č. 762/2017(3)
usnesení č. 763/2017(2)
usnesení č. 763/2017(3)
usnesení č. 844/2017(1)
usnesení č. 695/2017(5)

Přílohy:
Plnění usnesení RM - září 2017 – A
Košilka do ZM
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
září 2017
V měsíci z á ř í 2017 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

655/2016(2) Řešení informačního systému parkování v Liberci
seznámit s koncepčním návrhem řešení informačního systému ve městě Liberci
vlastníky nebo provozovatele soukromých parkovacích ploch (Plaza, Forum,
parkovací dům Krajské vědecké knihovny ve městě Liberci, vlastníka parkovací
plochy bývalého Intersparu, ZOO Liberec, p. o.) s cílem projednání zapojení těchto
subjektů - partnerů do realizace předmětného projektu.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

205/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Změna usnesení - služebnost
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

235/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

288/2017(4) Zásobení vodou lokality Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní,
k. ú. Ruprechtice
ukládá
zajistit stanovisko společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice o možnosti financování či spolufinancování ve věci realizace
výstavby Vodojemu Horská.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

447/2017(2) Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního
města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence

ukládá
seznámit vedení zakládaných, zřizovaných společností dotčených projektem
s obsahem předkládaného projektu a zajistit jejich součinnost při případné realizaci
projektu.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

448/2017(1) Vyjadřovací služba - SW podpora
ukládá
zajistit rozšíření stávajícího geografického informačního systému Marushka o modul
Vyjadřovací služba, dle předložené důvodové zprávy a předat ji k užívání odboru
správy veřejného majetku.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

510/2017(1) Dotace na podporu dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti
v Liberci
ukládá
zařadit do rozpočtu Odboru správy veřejného majetku finanční prostředky ve výši
130 680 Kč.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

510/2017(2) Dotace na podporu dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti
v Liberci
ukládá
zařadit do rozpočtu Městské policie Liberec finanční prostředky ve výši 14 520 Kč.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

557/2017(1) Změny zadávacích podmínek u projektů - Zvýšení bezpečnosti
dopravy v Liberci
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení těchto veřejných zakázek dle upravených zadávacích
podmínek.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

589/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2055_1
ukládá

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

590/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2080 a 2081
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

591/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2075_1
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

615/2017(1) Schválení projektového záměru "Rekonstrukce a modernizace
školních hřišť základních škol: 5. května, Broumovská, Kaplického,
Nám. Míru, U Soudu"
ukládá
nárokovat částku ve výši 2,9 mil. Kč bez DPH na úhradu projektové dokumentace
pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby v projektu "Rekonstrukce
a modernizace školních hřišť základních škol: 5. května, Broumovská, Kaplického,
Nám. Míru, U Soudu" nejbližším rozpočtovým opatřením do rozpočtu odboru
majetkové správy.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

634/2017(2) Pocta manželům Uherkovým k 60. výročí založení pěveckého sboru
Severáček (1958)
ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ve věci umístění pamětní desky ředitelku Domu
dětí a mládeže Větrník, ve spolupráci s odborem majetkové správy zajistit zhotovení
a instalaci pamětní desky.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

645/2017(1) Vypsání zadávacích řízení na projektovou přípravu projektu IPRÚ
Sociální bydlení města Liberce.

ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacích řízení na dodavatele projektových
dokumentací, inženýrské činnosti a autorského dozoru.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

659/2017(2) Smlouva o dílo svoz odpadů z pohřebiště Urnového háje Krematorium
Liberec
ukládá
nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové položky odboru
správy veřejného majetku:
07-12 2017 ORJ2 000600040003 ODPA 003632 POL 5169 ORJ0000000001 ORG
0020101000000 Nákup služeb hřbitovy 100 000 Kč,
01-12 2018 ORJ 2000600040003 ODPA 003632 POL 5169 ORJ0000000001 ORG
0020101000000 Nákup služeb hřbitovy 200 000 Kč,
01-12 2019 ORJ 2000600040003 ODPA 003632 POL 5169 ORJ0000000001 ORG
0020101000000 Nákup služeb hřbitovy 200 000 Kč,
01-12 2020 ORJ 2000600040003 ODPA 003632 POL 5169 ORJ0000000001 ORG
0020101000000 Nákup služeb hřbitovy 200 000 Kč,
01-06 2021 ORJ 2000600040003 ODPA 003632 POL 5169 ORJ0000000001 ORG
0020101000000 Nákup služeb hřbitovy 100 000 Kč.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

660/2017(1) Uzavření smlouvy o nájmu pozemku a zřízení věcného břemene
ukládá
zajistit uzavření obou smluv.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

687/2017(2) Prodej služebního vozidla městské policie Volkswagen Caravelle,
RZ 1L1 5758
ukládá
zajistit navýšení rozpočtu městské policie o částku získanou prodejem služebního
vozidla formou návrhu rozpočtového opatření zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

695/2017(1) Změna Organizačního řádu Magistrátu města Liberec
ukládá
vedoucímu odboru ekonomiky předložit zastupitelstvu města návrh na změnu
rozpočtu související se změnou organizačního řádu a vytvořením nových pracovních
míst.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

698/2017(1) Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. července
2017
ukládá
vedoucímu odboru ekonomiky předložit zastupitelstvu města návrh na změnu
rozpočtu související se změnou organizačního řádu a vytvořením nových pracovních
míst.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

703/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech
v kompetenci rady města
ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec
na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci rady města
zastupitelstvu města jako informaci.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

704/2017(1) Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního
města Liberce na rok 2018
ukládá
předložit harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města
Liberec na rok 2018 zastupitelstvu města jako informaci.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

709/2017(1) Majetkoprávní operace - služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.

P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

710/2017(1) Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

712/2017(1) Vypsání výběrového řízení na dodavatele prací pro akci „ZŠ Barvířská
– výměna povrchu hřiště"
ukládá
zajistit vypsání výběrového řízení a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací a výsledek předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

713/2017(1) Schválení dohody o narovnání k rekonstrukci koupelen Burianova
969, 1070, 1071
ukládá
zajistit uzavření dohody o narovnání na částku 397 500 Kč bez DPH se společností
Liebscher & Pohl, spol. s r. o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ:63906236,
dle přílohy č. 2.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

721/2017(1) Podání žádosti projektu IPRÚ
ukládá
finalizovat žádost o podporu na projekt IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ Kaplického".
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

721/2017(2) Podání žádosti projektu IPRÚ
ukládá
zajistit podpis žádosti o podporu na projekt IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ Kaplického".

P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

721/2017(3) Podání žádosti projektu IPRÚ
ukládá
podat žádost o podporu na projekt
ZŠ Kaplického".

IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

722/2017(1) Vypsání ZŘ na poskytování sociální služby Azylové domy pro projekt
IPRÚ
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na poskytování sociální služby
Azylové domy Liberec a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke
schválení.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

728/2017(1) Nový název ulice
ukládá
předložit materiál „Nový název ulice“ k projednání v zastupitelstvu města Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

730/2017(1) Změna Obecně závazné vyhlášky SML č. 4/2009 – úprava seznamu
prostor určených pro volný pohyb psů na veřejném prostranství
ukládá
předložit návrh této obecně závazné vyhlášky do zastupitelstva města.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

731/2017(1) Smlouva o možnosti provést stavbu
ukládá
zajistit uzavření smlouvy.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

732/2017(1) Smlouva o sml. bud. o realizaci přel. distribučního zař. - ul. Dr. M.
Horákové
ukládá
zajistit podpis smlouvy.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

733/2017(1) Uzavření smlouvy o nájmu pozemku a budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene
ukládá
zajistit uzavření obou smluv.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

736/2017(1) Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky
plynovodu v ul. Dr. M. Horákové
ukládá
zajistit podpis obou smluv.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

739/2017(1) Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci za období
2016/2017
ukládá
ve spolupráci se společností Technické služby města Liberce, a. s., předložit Radě
města Liberec ke schválení Operační plán zimní údržby komunikací 2017 - 2018.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

741/2017(1) Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky
plynovodu v ul. Pastýřská
ukládá
zajistit podpis obou smluv.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

742/2017(1) Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky
plynovodu v ul. Voroněžská

ukládá
zajistit podpis obou smluv.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

746/2017(1) Smlouva o sml. bud. o realizaci přel. distribučního zař. - ul. Durychova
ukládá
zajistit podpis smlouvy.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

747/2017(1) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci dešťové kanalizace
ukládá
zajistit uzavření tohoto dodatku.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

756/2017(2) Doplnění nočních spojů MHD
ukládá
dle schválené varianty nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření nový finanční
alikvótní výdaj na rok 2017 na zavedení nočních linek městské hromadné dopravy.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

758/2017(1) Schválení záměru na rozšíření dopravní obslužnosti v Šimonovicích
ukládá
ve spolupráci s Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a veřejných zakázek
a BDO Advisory, s. r. o. zajistit ekonomické posouzení financování příměstské
autobusové dopravy za hranice města Liberce objednávané Libereckým krajem.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

766/2017(2) Schválení výsledku ZŘ - Oprava ulice Broumovská, úsek ul. Plátenická
- ul. Krejčího
ukládá
zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem COLAS CZ, a. s.,
IČ 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, s nabídkovou cenou
7 922 948,62 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

768/2017(2) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit
(přechod pro chodce ul. Krajinská a u DDH)
ukládá
zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SILKOM, spol. s r. o.,
IČ 46713158, se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, s nabídkovou cenou
2 484 545,34 Kč bez DPH
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

772/2017(2) Poskytnutí peněžitého daru - Šance zvířatům, z. s.
ukládá
zajistit proplacení peněžitého daru.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

775/2017(2) Poskytnutí peněžitého daru - Spolek Wrabec Liberec
ukládá
zajistit proplacení peněžitého daru.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

783/2017(1) Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu „Sociální
bydlení města Liberce - Bytový dům E“
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 1
a zajistit další úkony související se zrušením tohoto zadávacího řízení.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

785/2017(2) Schválení vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu CAŽ
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy o dílo na
zpracování projektové přípravy na projekt "Rekonstrukce Liebiegova paláce pro
potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života" a zajistit
podpis smlouvy vybraným dodavatelem Masák & Partner, s. r. o., (příloha č. 4).
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

786/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 3377/3, 3377/4 a 3377/5
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

787/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 6) - DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech
v kompetenci RM
ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 6) - DOTACE statutárního města Liberec
na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM
Zastupitelstvu města Liberec jako informaci.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

789/2017(1) Refinancování dlouhodobého dluhu SML v celkové výši 1 800 000 000
Kč prostřednictvím směnečného programu dle upravené nabídky ČS
z 26. 7. 2017 na základě poptávkového řízení procesovaného
společností Deloitte Advisory, s. r. o.
ukládá
předložit finální podobu refinancování, včetně smluvní dokumentace ke schválení
zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

790/2017(1) Majetkoprávní operace - prodej pozemku
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

791/2017(1) Majetkoprávní operace – výkup pozemků – LIAD, s. r. o.
ukládá
předložit majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

792/2017(1) Majetkoprávní operace – výkup pozemků – FinReal, a. s.
ukládá
předložit majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

793/2017(1) Majetkoprávní operace – výkup pozemků – RESTYL, s. r. o.
ukládá
předložit majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

794/2017(1) Majetkoprávní operace – výkup pozemků k. ú. Vesec u Liberce
ukládá
předložit majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

795/2017(1) Majetkoprávní operace – výkup pozemku k. ú. Krásná Studánka
ukládá
předložit majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

796/2017(1) Majetkoprávní operace – směna pozemků k. ú. Krásná Studánka
ukládá
předložit majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

797/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje podílů na stav. pozemcích
k bytovým jednotkám
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

798/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

799/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

800/2017(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: 09/2017

SPLNĚNO

801/2017(1) Majetkoprávní operace - výpůjčka části pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

802/2017(1) Majetkoprávní operace - úprava smlouvy o výpůjčce a pronájem
pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

803/2017(1) Majetkoprávní operace - prodloužení nájemní smlouvy - HAVAX, a. s.
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 2 na prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2017.

P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

804/2017(1)

Majetkoprávní operace - změna nájemce pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. 2501/11/0133
ze dne 27. 7. 2011.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

805/2017(1) Majetkoprávní operace - změna usnesení - pronájem části pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

806/2017(1) Majetkoprávní operace - okamžité ukončení pachtovní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce
ukládá
zajistit ukončení pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

807/2017(1) Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru - garážového
stání
ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

811/2017(1) Nevyužití předkupního práva k pozemkům p. č. 37/1 a 38/1, k. ú. Dolní
Hanychov
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

814/2017(1) Schválení výsledku výběrového řízení na projektovou přípravu
odstranění vlhkosti suterénu a bezbariérovosti ZŠ 5. května, budovy
II. stupně
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 1).
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

814/2017(2) Schválení výsledku výběrového řízení na projektovou přípravu
odstranění vlhkosti suterénu a bezbariérovosti ZŠ 5. května, budovy
II. stupně
ukládá
zajistit v souladu s přijatým usnesením uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

816/2017(1) Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu
dostavby ZŠ Jabloňová
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2).
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

816/2017(2) Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu
dostavby ZŠ Jabloňová
ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

817/2017(1) Zrušení výběrového řízení na zakázku „ZŠ Jabloňová – modernizace
rozvodů vodoinstalace, sprch a WC u tělocvičny“
ukládá
zajistit zveřejnění oznámení o zrušení výběrového řízení, dle přílohy č. 1.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

818/2017(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec - statické zajištění tubusu SAJ
ukládá
uzavřít tubosider pro pěší i motorovou dopravu na dobu neurčitou, a to v tubusu i nad
ním, z důvodu nebezpečí selhání konstrukce a informovat o tomto opatření
zodpovědné zástupce společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. IČ: 25437941.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

819/2017(1) Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kotelny
Botanické zahrady Liberec
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení a rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2).
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

819/2017(2) Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kotelny
Botanické zahrady Liberec
ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

821/2017(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec - odstranění havarijního stavu střech
LVT - pavilonu B
ukládá
uzavřít smlouvu s vybraným zhotovitelem.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

824/2017(1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu
v rámci projektu "Taxík Maxík"
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu
v rámci projektu "Taxík Maxík" mezi statutárním městem Liberec a Nadací
Charty 77.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

827/2017(1) "Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby na jejím území"
předložené organizací Sdružení TULIPAN, z. s. na rozšíření kapacity
chráněného bydlení
ukládá
informovat neziskovou organizaci Sdružení TULIPAN, z. s., IČ 26672472, se sídlem
Sokolská 113/88, 460 01 Liberec 1 a Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
sociálních věcí o přijatém usnesení.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

828/2017(1) Přidělení náhradního bytu ve vlastnictví SML - projekt sociálního
bydlení
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu startovacímu na dobu určitou 2 roky s možností
opakovaného prodloužení s [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

829/2017(1) Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu ve vlastnictví statutárního
města Liberec - ulice Krajní
ukládá
zaslat uvedenému nájemci výpověď z nájmu dle § 2288 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

830/2017(1) Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu ve vlastnictví statutárního
města Liberec - ulice Na Valech
ukládá
zaslat uvedenému nájemci výpověď z nájmu bytu dle § 2288 zákona 89/2012 Sb.
v platném znění.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

831/2017(1) Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na
sociální službu dle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, domov pro seniory ve výši 200 000 Kč na rok 2017
ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

832/2017(1) Přijetí dotace na projekt Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci
- MA21
ukládá
Předložit návrh na přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

833/2017(1) Přehled čerpání schválených dotací z Fondu rozvojové spolupráce za
rok 2016
ukládá
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu rozvojové spolupráce
statutárního města Liberec za rok 2016 zastupitelstvu města k projednání.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

835/2017(1) Přijetí dotace na podporu projektu "Energeticky udržitelný Liberec"
ukládá
předložit návrh na přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

836/2017(1) Schválení participantů jednání v Romans, Francie (RetaiLink)
ukládá
zajistit podpis příkazní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a členy místní
podpůrné skupiny projektu „RetaiLink“, Davidem Eichlerem a Kristýnou Lukešovou
dle přílohy č. 3a a 3b a příp., Ing. Janou Vančatovou dle přílohy č. 3d.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

836/2017(2) Schválení participantů jednání v Romans, Francie (RetaiLink)
ukládá
zajistit potřebné úkony s organizací zahraniční služební cesty na nadnárodní setkání
do francouzského Romans-sur-Isére pro schválené participanty: Ing. Lucii Noswitz,
Bc. Lucie Blažkovou, Ing. Davida Pastvu, Davida Eichlera a Kristýnu Lukešovou,
příp. pro Ing. Janu Vančatovou ve dnech 18. 10. - 21. 10. 2017.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

837/2017(1) Projekt "Revitalizace liberecké přehrady"
ukládá
zahájit potřebné kroky k realizaci projektu "Revitalizace liberecké přehrady" dle
projektového záměru v příloze č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

838/2017(1) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům A“
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2
a rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

838/2017(2) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům A“
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 3.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

839/2017(1) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům B“
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2,
rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

839/2017(2) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům B“
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 3.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

840/2017(1) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C“
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2
a rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

840/2017(2) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C“
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 3.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

841/2017(1) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům D“
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2,
rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

841/2017(2) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům D“
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 3.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

842/2017(1) Schválení projektového záměru "Komplexní zlepšení nakládání
s odpadními vodami na území města Liberce"
ukládá
zahájit potřebné kroky k realizaci projektu "Komplexní zlepšení nakládání
s odpadními vodami na území města Liberce" dle projektového záměru v příloze č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

843/2017(1) Schválení projektového záměru "Výstavba domovních ČOV v povodí
Harcovského potoka"
ukládá
zahájit potřebné kroky k realizaci projektu "Výstavba domovních ČOV v povodí
Harcovského potoka" dle projektového záměru v příloze č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

845/2017(1) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací
projektu IPRÚ - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

846/2017(1) Vyhodnocení zadávacího řízení na vnitřní vybavení v rámci projektu
IPRÚ - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení dle přílohy č. 2,
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 1.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

846/2017(2) Vyhodnocení zadávacího řízení na vnitřní vybavení v rámci projektu
IPRÚ - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 3.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

847/2017(1) Zadání 96. strategické změny územního plánu města Liberec prověření funkčního využití ploch
ukládá
předložit materiál "Zadání 96. strategické změny územního plánu města Liberec prověření funkčního využití ploch" k projednání v zastupitelstvu města Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

848/2017(1) Veřejná zakázka - projektová dokumentace na stezku pro chodce
a cyklisty Odra - Nisa (trasa č. 20) - dodatek smlouvy o dílo
ukládá
zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r. o., IČ 45797170, se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
dle přílohy č. 2.
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

849/2017(1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností ASEKOL, a. s.
ukládá
zajistit oboustranné podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě č. 9/08/0182 o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a. s., Československého
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 27373231, dle přílohy č. 4.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

850/2017(1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - pozemky v zámecké zahradě
ukládá
zajistit oboustranné podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. DS201700527
se společností ÚSTÍ DEVELOPMENT, s. r. o., Pařížská 127/20, Josefov, 110 00
Praha 1, IČO 25491849, dle přílohy č. 2.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

851/2017(1) Výjimka ze směrnice RM - oprava prostoru Tržního náměstí
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na „Oprava prostoru Tržního náměstí“
s Bohumilem Hauptmannem, se sídlem: Kamenictví Bohumil Hauptmann,
Raspenavská 9, 460 01, Liberec 32, IČ: 69279497, s cenou díla dle cenové nabídky
ve výši 196 600 Kč, dle přílohy č. 4.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

853/2017(1) Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci "Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové"
ukládá
v souladu s přijatým usnesením a ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
výběrového řízení na výběr dodavatele na akci „Zajištění skalního masivu

v ul. Dr. Milady Horákové“ dle směrnice č.3RM o zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

853/2017(2) Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci "Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové"
ukládá
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Zajištění skalního
masivu v ul. Dr. Milady Horákové“, předložit radě města ke schválení výsledek
výběrového řízení a vítězného uchazeče.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

854/2017(1) Podnět na napojení chodníku a cyklostezky mezi Libercem
a Vratislavicemi nad Nisou
ukládá
zajistit odeslání odpovědi žadateli dle přílohy č. 2.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

855/2017(1) Plánovací smlouva - Slunná, Liberec
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

856/2017(1) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě - bytová výstavba Polní – Pavlovice
ukládá
„Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě (č. 7/16/0042) ze dne 12. 7. 2016“ předložit
zastupitelstvu statutárního města Liberce ke schválení.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

857/2017(1) Bezplatné vydání 1 ks servisní parkovací karty pro společnost
Centrum pro zdravotně postižené
ukládá
zajistit bezplatné vydání 1 kusu servisní parkovací karty pro vozidlo společnost
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. pro celou zónu
rezidentsko-abonentního stání.

P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

858/2017(1) Darovací smlouva - pozemek p. p. č. 1155/3, k. ú. Machnín
ukládá
„Darovací smlouvu - pozemek p. p. č. 1155/3, k. ú. Machnín“ předložit zastupitelstvu
statutárního města Liberce ke schválení.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

866/2017(1) Zásobení vodou lokality Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní,
k. ú. Ruprechtice
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 na pořízení projektové dokumentace
pro stavební řízení a k realizaci stavby včetně rozpočtu a výběrového řízení pro výběr
zhotovitele stavby na akci Zásobení vodou lokality Nezamyslova, Mošnova,
U Slunečních lázní - Horská, k. ú. Ruprechtice z důvodu hrozícího výpadku dodávky
pitné vody - výstavby Vodojemu v lokalitě Horská dle cenové nabídky společnosti
SNOWPLAN, spol. s r. o., IČ: 27497763, sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec
III, s cenou díla ve výši 962 400 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

866/2017(2) Zásobení vodou lokality Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní,
k. ú. Ruprechtice
ukládá
nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové položky odboru
správy veřejného majetku 002212ODPA5169POL0020058000000ORG Projektová
dokumentace neinvestičních akcí o 1 164 504 Kč.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

869/2017(1) Přijetí dotace na realizaci projektu „Parkovací informační a navigační
systém v Liberci“
ukládá
předložit do Zastupitelstva města Liberec předmětný materiál.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

870/2017(1) Volgogradská ulice, Liberec - prodloužení splaškové kanalizace

ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 na pořízení projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí na akci „Volgogradská ulice, Liberec - prodloužení splaškové
kanalizace” dle cenové nabídky společnosti TOPKLIMA, spol. s r. o.,
IČO: 46712551, DIČ: CZ 46712551, sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec III,
s cenou díla ve výši 136 000 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

870/2017(3) Volgogradská ulice, Liberec - prodloužení splaškové kanalizace
ukládá
nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce na rok 2018 finanční výdaj na
realizaci stavby nové stokové sítě v komunikaci Volgogradské včetně navazující
opravy komunikace dle důvodové zprávy.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

872/2017(1) Přijetí dotace na realizaci projektu „Rozvoj ITS v Liberci – zavedení
silniční meteorologie“
ukládá
předložit do Zastupitelstva města Liberec předmětný materiál.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

873/2017(1) Přijetí dotace z programu EFEKT 2017 - 2021
ukládá
předložit do Zastupitelstva města Liberec předmětný materiál.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

876/2017(1) Oprava chodníku a součástí komunikací - Ruprechtická, Slovanská
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

877/2017(1) Smlouva o dílo - oprava hřbitovní zdi Vesec - část A
ukládá

zajistit podpis smlouvy o dílo (dle přílohy č. 3) na opravu hřbitovní zdi Vesec - část
A se společností Technické služby města Liberec, a. s., IČ: 25007017, sídlem
Erbenova 376/2, 46008, Liberec 8.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

880/2017(1) Polní - rekonstrukce chodníku
ukládá
písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberec.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

885/2017(1) Komunikační vedení optických sítí II – pokračování v řešení černých
staveb
ukládá
vypracovat vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém bude shrnut
postup statutárního města Liberec ve vztahu k neoprávněné pokládce komunikačních
sítí / ochranných trubek společnosti a-net Liberec, s. r. o., jakož i následně učiněná
opatření v návaznosti na novou právní úpravu aplikující se na smlouvy o zřízení
služebnosti uložení komunikačních sítí.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

885/2017(2) Komunikační vedení optických sítí II – pokračování v řešení černých
staveb
ukládá
informovat společnost a-net Liberec, s. r. o. a společnost HELIOS MB, s. r. o. na
základě přijatých stížností o přijatých usneseních a postupech Rady města Liberec.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

887/2017(1) Přijetí dotace v rámci "Společného fondu malých projektů
v Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa v Programu spolupráce na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014 - 2020" na projekt "S motocyklem v příhraničí"
ukládá
předložit materiál do zastupitelstva města.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

888/2017(1) Přijetí dotace v rámci "Společného fondu malých projektů
v Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa v programu Spolupráce na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014 - 2020" na projekt "Putování s rytířem Rolandem po
Liberci a Žitavě"
ukládá
předložit materiál do zastupitelstva města.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

889/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města - Okresní fotbalový
svaz Liberec
ukládá
uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1.
P: Pastva David, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

892/2017(1) Poskytnutí peněžitého daru Technickému muzeu Liberec
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

892/2017(2) Poskytnutí peněžitého daru Technickému muzeu Liberec
ukládá
zajistit proplacení darovací smlouvy.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

893/2017(1) Poskytnutí peněžitého daru Jeronýmovi Janíčkovi
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

894/2017(5) Schválení postupu za účelem změny zákona o rozpočtovém určení daní
ukládá
předložit materiál jako informaci do zastupitelstva města.

P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

896/2017(2) Přijetí dotace na projekt "Nákup vozidel na elektropohon a pohon
CNG"
ukládá
předat podklady pro vypsání veřejných zakázek na dodávku vozidel související
s dotací Ministerstva životního prostředí odboru kanceláře tajemníka.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

902/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2017
v kompetenci rady města
ukládá
návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci
rady města předložit zastupitelstvu města jako informaci.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

903/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 7B) změny SML na rok 2017
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 7B) změny SML na rok 2017 v kompetenci
zastupitelstva města ke schválení.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

904/2017(1) Majetkoprávní operace – prodej pozemků – Povodí Labe, státní
podnik
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

905/2017(1) Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

906/2017(1) Majetkoprávní operace – směna pozemků - Vesec u Liberce
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

907/2017(1) Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků - k. ú. Liberce
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

908/2017(1) Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků
u Liberce

- k. ú. Vesec

ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

911/2017(1) Změna usnesení 817/2017 zrušení zadávacího řízení ZŠ Jabloňová
ukládá
zajistit zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

912/2017(1) Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu vzdělávání SML za rok
2016
ukládá
předložit zprávu Zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

913/2017(1) Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence
Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2016
ukládá
předložit zprávu Zastupitelstvu města Liberec k projednání.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

914/2017(1) Navýšení kapacit vybraných škol zřizovaných SML
ukládá
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

915/2017(1) Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy
Liberec, p. o.
ukládá
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

916/2017(1) Úprava směrnice rady č. 4RM Kontrolní řád Magistrátu města
Liberec a Pravidla kontrolní činnosti
ukládá
seznámit zaměstnance magistrátu se zněním upravené směrnice.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

918/2017(3) Přijetí dotace na podporu projektu "Návrh územního plánu města
Liberec"
ukládá
zpracovat a podat žádost o změnu harmonogramu projektu na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

919/2017(1) Schválení znění projektové žádosti o podporu "Zajištění skalního
masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99"
ukládá
zajistit kroky potřebné k podání projektové žádosti "Zajištění skalního masivu
v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99" v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

920/2017(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek Hydrologická studie Ještědského hřbetu
ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

926/2017(1) Provedení chodníků v ul. Aloisina výšina č. p. 633 - 636
ukládá
informovat žadatele o výsledku projednání žádosti.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

928/2017(2) Aktuální problematika dopravní obslužnosti ve vztahu ke spol.
DPMLJ, a. s.
ukládá
informovat spol. DPMLJ, a. s. o projednání předmětného bodu v Radě města Liberec.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

929/2017(1) Vyjádření pro ÚOHS - nedovolená podpora spol. a-net Liberec, s. r. o.
ukládá
odeslání schváleného vyjádření dle přílohy č. 1 Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

931/2017(1) Bytová výstavba Zborovská ulice
ukládá
plánovací smlouvu - „Výstavba příjezdu a přístupu na p. p. č. 3110 - Zborovská ulice“
předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

932/2017(1) Dodatek č. 38 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
ukládá
předložit dodatek č. 38 do zastupitelstva města.

P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

939/2017(1) Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální
zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až srpen 2017
ukládá
předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky - leden až
srpen 2017 zastupitelstvu města jako informaci.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

940/2017(1) Refinancování dlouhodobého dluhu SML v celkové výši
1 800 000 000 Kč prostřednictvím směnečného programu dle upravené
nabídky ČS z 26. 7. 2017 na základě poptávkového řízení
procesovaného společností Deloitte Advisory, s. r. o.
ukládá
předložit finální podobu refinancování, včetně smluvní dokumentace dle příloh č.1 č. 6 ke schválení zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

951/2017(1) Schválení výsledku výběrového řízení na akci "ZŠ Barvířská - výměna
povrchu hřiště"
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka TUBEKO SPORT,
spol. s r. o., IČ: 49825020 se sídlem: Na armádě 364, 270 62 Rynholec z další účasti
ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Barvířská, výměna
povrchu hřiště“ dle přílohy č. 1.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

957/2017(1) Souhlas s účastí Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642,
příspěvková organizace v projektech
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

960/2017(1) Poskytnutí daru Mgr. Ivě Klímové na akci „Radost z miminka“
ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy dle přílohy 2.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

963/2017(1) Informace o postupu řešení prioritních problémů z Veřejného fóra
2016
ukládá
předložit informaci o postupu řešení prioritních problémů z Veřejného fóra Zdravého
města 2016 zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

965/2017(1) Výjimka ze směrnice RM - projektová dokumentace - sanace skalního
masivu v ul. Pastýřská
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na „Projektovou dokumentaci sanace
skalního masivu v ul. Pastýřská“ s Ing. Ondřejem Holým, Milešov - Přední Chlum 40,
262 56, IČ: 707 05 330, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 245 000 Kč bez
DPH.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

966/2017(1) Výjimka ze směrnice RM - oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté
návrší
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na „Oprava dešťové kaskády u skládky
Zlaté návrší“ se společností ASANO, spol. s r. o., se sídlem: Nad Tratí 344, 463 12,
Liberec 25, IČ: 25014381, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 194 498,88 Kč
bez DPH, dle přílohy č. 5.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

967/2017(1) Výjimka ze směrnice RM - náhradní výsadby podzim 2017
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o dílo na „Náhradní výsadby podzim 2017“
se společností Technické služby města Liberce, a. s. se sídlem: Erbenova 376, 460 08
Liberec 8, IČ: 25007017, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 368 827,20 Kč bez
DPH, dle přílohy č. 3.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

969/2017(1) Rozhodnutí o způsobu pokračování realizace akce "Revitalizace
dětského hřiště v ulici Hvězdná"
ukládá
postupovat v souladu s usnesením rady města, podle vybraného variantního řešení.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

977/2017(1) Komunikační vedení optických sítí III – stanovisko krajského SÚ,
oznámení podnikatelům zajišťujícím veřejnou komunikační síť
ukládá
zaslání textu oznámení podnikatelům zajišťujících veřejnou komunikační síť, jehož
znění tvoří přílohu č. 2, všem známým subjektům aktuálně provozujícím veřejné
komunikační sítě na území statutárního města Liberec.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

981/2017(1) Nominace člena do výběrové komise na pozici generálního ředitele
Krajské nemocnice Liberec, a. s. za statutární město Liberec
ukládá
zajistit doručení výpisu z usnesení rady města představenstvu akciové společnosti
Krajské nemocnice Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

982/2017(1) Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu spol. KNL,
a. s.
ukládá
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec k projednání.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

984/2017(1) Uzavření 1. etapy jednání s MVV a Teplárnou Liberec, a. s. v oblasti
další budoucnosti systému CZT ve městě
ukládá
předložit materiál k rozhodnutí do zastupitelstva města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

985/2017(1) Externí pronájem volebních místností
ukládá
zajistit uzavření těchto nájemních smluv.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 09/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

826/2016(2) Upozornění PČR na dopravní problémy – křižovatka Košická
a Nitranská
předložit tuto problematiku do komise dopravy, za účelem odsouhlasení vzniku
dopravní studie řízení dopravy a možných úprav křižovatky komunikací Košická
a Nitranská.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
06/2017

SPLNĚNO

1/2017(1)

MO Vratislavice n. N. - Služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2017
07/2017

SPLNĚNO

214/2017(1) Zpráva z kontroly dle Usnesení RML č. 20/2017
ukládá
vyvolat jednání ve věci závěrečného vyúčtování plateb pojišťoven.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017
06/2017

SPLNĚNO

222/2017(1) Smlouva o zřízení služebnosti
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy č. 3.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
04/2017

SPLNĚNO

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: 09/2017
04/2017

SPLNĚNO

480/2017(2) Schválení podání návrhu na prohlášení Liebiegova městečka městskou
památkovou zónou na Ministerstvo kultury ČR
ukládá
předložit konečný návrh na prohlášení Liebiegova městečka městskou památkovou
zónou ke schválení zastupitelstvu města.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
06/2017

SPLNĚNO

513/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje částí p. p. č. 658_2
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2017
06/2017

SPLNĚNO

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: 09/2017
08/2017

SPLNĚNO

700/2017(2) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu
"Terminál a parkovací dům"
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Atelier 99, s. r. o.,
IČ: 02463245, dle přílohy č. 10.

P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
07/2017

SPLNĚNO

700/2017(3) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu
"Terminál a parkovací dům"
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Atelier 99, s. r. o.,
IČ: 02463245, dle přílohy č. 11.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
07/2017

SPLNĚNO

700/2017(4) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu
"Terminál a parkovací dům"
ukládá
zajistit uzavření příkazní smlouvy s vybraným uchazečem Atelier 99, s. r. o.,
IČ: 02463245, dle přílohy č. 12.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
07/2017

SPLNĚNO

700/2017(5) Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu
"Terminál a parkovací dům"
ukládá
zajistit uzavření příkazní smlouvy s vybraným uchazečem Atelier 99, s. r. o.,
IČ: 02463245 dle přílohy č. 13.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
07/2017

SPLNĚNO

774/2017(1) Poskytnutí peněžitého daru - Konfederace politických vězňů, z. s.
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
08/2017

NESPLNĚNO

210/2016(2) Souhlas s podáním žádosti Zoologické zahrady Liberec, p. o. o zapojení
do projektu "TAJEMNÍ SOUSEDÉ", zajištění předfinancování
a kofinancování ze strany zřizovatele
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2018 částku ve výši 17 906 000 Kč.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017
31. 12. 2018
Projekt bude realizován v následujícím roce.

NESPLNĚNO

204/2017(1) MO Vratislavice nad Nisou - Služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 09/2017
30. 11. 2017
Čekání na podpis smlouvy - zasláno k podpisu 21. 6. 2017.

NESPLNĚNO

521/2017(3) Zpráva o průběžném výsledku kontroly DC SLUNÍČKO Liberec, p. o.
ukládá
předložit závěrečnou zprávu o výsledku kontroly včetně případných námitek a jejich
vypořádání a ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, předložit návrh
dalšího postupu v dané záležitosti, též v návaznosti na případné vyměřené penále
finančním úřadem.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 09/2017
30. 11. 2017
Ve zpracování - Krajský úřad jako nový zřizovatel odmítl součinnost, závěrečná
zpráva bude tedy OE předložena do RM nejdéle ke konci listopadu.

NESPLNĚNO

521/2017(4) Zpráva o průběžném výsledku kontroly DC SLUNÍČKO Liberec, p. o.
ukládá
spolupracovat s odborem ekonomiky na závěrečné zprávě o výsledku kontroly včetně
případných námitek a jejich vypořádání a na návrhu dalšího postupu v dané
záležitosti, též v návaznosti na případné vyměřené penále finančním úřadem.
P: Audy Jan, Mgr.
T: 09/2017
30. 11. 2017
Krajský úřad jako nový zřizovatel odmítl součinnost, závěrečná zpráva bude tedy
OE předložena do RM nejdéle ke konci listopadu.

NESPLNĚNO

615/2017(2) Schválení projektového záměru "Rekonstrukce a modernizace
školních hřišť základních škol: 5. května, Broumovská, Kaplického,
Nám. Míru, U Soudu"
ukládá
zahájit ve spolupráci s Odborem právním a veřejných zakázek přípravu potřebných
dokumentů k vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby v projektu "Rekonstrukce
a modernizace školních hřišť základních škol: 5. května, Broumovská, Kaplického,
Nám. Míru, U Soudu" v maximální předpokládané výši 2,9 mil. Kč bez DPH.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017
15. 12. 2017
Zadávací dokumentace je na právním oddělení.

NESPLNĚNO

693/2017(1) Záměr vypořádání spolupodílu v rámci projektu "Sportovní centrum
pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"
ukládá
Varianta A + B
vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací ve spolupráci s externí advokátní
kanceláří připravit dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství na projektu zohledňující
úpravu bodu III. Práva a povinnosti smluvních smluv Smlouvy o partnerství
č. 7/13/0023 na projektu a předložit k projednání radě a zastupitelstvu města.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
31. 10. 2017
Náměstek Mgr. J. Korytář vede jednání s účastníky řízení.

NESPLNĚNO

693/2017(2) Záměr vypořádání spolupodílu v rámci projektu "Sportovní centrum
pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"
ukládá
vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací ve spolupráci s externí advokátní
kanceláří připravit dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství na projektu zohledňující
výši a dobu splátek a předložit jej ke schválení rady a zastupitelstva města Liberec.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
31. 10. 2017
Náměstek Mgr. J. Korytář vede jednání s účastníky řízení.

NESPLNĚNO

719/2017(1) Vypsání zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu IPRÚ
„Navýšení kapacit MŠ Beruška“
ukládá

zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací
a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
15. 11. 2017
ZŘ bylo vypsáno 1. 9. 2017, po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude zadávací
řízení vyhodnoceno.

NESPLNĚNO

723/2017(1) Zrušení členství SML ve Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 30. 9. 2017
30. 10. 2017
Na základě jednání na schůzce předsedů klubů je tento bod ze 7. zasedání
zastupitelstva stažen.
Sdružení bude zastupitelům představeno formou prezentace panem Vlastimilem
Peckou, poté bude rozhodnuto, zda materiál bude dán znovu do ZM. Termín pro
prezentaci nebyl prozatím stanoven.

NESPLNĚNO

735/2017(1) Uzavření smlouvy o přeložce distribučního zařízení ČEZ
ukládá
zajistit uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce,
a. s.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
15. 11. 2017
Smlouva dána k podpisu ČEZ dne 20. 9. 2017.

NESPLNĚNO

760/2017(2) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy - 7 lokalit (ul. Horská
a lokalita Žižkovo nám.)
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
3 999 413,62 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
Usnesení je revokováno novým usnesením č. 879/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

760/2017(3) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy - 7 lokalit (ul. Horská
a lokalita Žižkovo nám.)
ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
Usnesení je revokováno novým usnesením č. 879/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

761/2017(2) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7
lokalit (ul. Průmyslová)
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
501 869,29 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
Usnesení je revokováno novým usnesením č. 878/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

761/2017(3) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci –
7 lokalit (ul. Průmyslová)
ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
Usnesení je revokováno novým usnesením č. 878/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

762/2017(2) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit
(ul. Kubelíkova-Řepná a Uralská)
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
4 052 171,68 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
Usnesení je revokováno novým usnesením č. 881/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

762/2017(3) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit
(ul. Kubelíkova-Řepná a Uralská)
ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
Usnesení je revokováno novým usnesením č. 881/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

763/2017(2) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - zřízení
chodníku a SSZ Kunratická
ukládá
zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem CROSS Zlín, a. s.,
IČ 60715286, se sídlem Hasičská 397, 763 02 Zlín, s nabídkovou cenou
4 216 084,18 Kč bez DPH.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
Usnesení je revokováno novým usnesením č. 886/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

763/2017(3) Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - zřízení
chodníku a SSZ Kunratická
ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
Usnesení je revokováno novým usnesením č. 886/2017 – vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

769/2017(2) Smlouva nájemní se společností První festivalová, s. r. o.
ukládá
připravit smlouvu na dlouhodobý pronájem Rekreačního a sportovního areálu Vesec
se společností První festivalová, s. r. o. k pořádání dalších ročníků festivalu Benátská!
P: Pastva David, Ing.
T: 09/2017
30. 11. 2017
Jednání o podmínkách smlouvy.

NESPLNĚNO

781/2017(1) Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně k ukončenému
projektu OP LZZ
ukládá
Varianta A
ve spolupráci s externím poradcem, po zaplacení penále za prodlení s odvodem,
požádat o prominutí penále.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
31. 10. 2017
Probíhá zpracování žádosti o prominutí.

NESPLNĚNO

813/2017(1) Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ 5. května, Energy Benefit Centre,
a. s. - IPRÚ
ukládá
zajistit v souladu s přijatým usnesením uzavření dodatku.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017
31. 10. 2017
Dodatek je ve schvalovacím procesu v croseu.

NESPLNĚNO

818/2017(3) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec - statické zajištění tubusu SAJ
ukládá
předložit návrh na personální posílení odboru majetkové správy.
P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 09/2017
30. 11. 2017
Projednáváno se zastupujícím tajemníkem.

NESPLNĚNO

834/2017(2) Revitalizace vybraných porostů městských lesů
ukládá
připravit žádost o dotační podporu na první etapu projektu do Operačního programu
Životní prostředí v rámci 59. výzvy včetně všech relevantních příloh.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
1. 4. 2018
Bude předloženo do další výzvy.

NESPLNĚNO

834/2017(3) Revitalizace vybraných porostů městských lesů
ukládá
podat žádost o dotační podporu do Operačního programu Životní prostředí, do
59. výzvy.
P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
1. 4. 2018
Bude předloženo do další výzvy.

NESPLNĚNO

844/2017(1) Aktualizace směrnice rady č. 10RM Projektové řízení
ukládá
vydat upravenou směrnici rady č.10RM včetně příloh.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing.
T: 09/2017
Není v pravomoci tajemníka úkol splnit, viz informativní materiál pro schůzi RM
dne 12. 9. 2017 „Vyjádření tajemníka k usnesení Rady města Liberec č. 844/2017“
– vypustit ze sledování.

NESPLNĚNO

874/2017(1) Zřízení služebnosti inženýrské sítě - Liberec, Vesec, ul. Ke
Sportovnímu areálu
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
30. 11. 2017
Čeká se na podpis smluvní strany, k podpisu předáno dne 21. 9. 2017.

NESPLNĚNO

894/2017(1) Schválení postupu za účelem změny zákona o rozpočtovém určení daní
ukládá
oslovit a začít jednat s městy Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České
Budějovice a Pardubice, případně s dalšími, za účelem vytvoření neformální koalice
měst usilujících o změnu zákona o rozpočtovém určení daní.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
31. 10. 2017
Úkol v řešení.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

633/2016(2) Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i.
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: 09/2017
10/2016
31. 12. 2019
Stále probíhají úkony spojené se zrušením s likvidací (musí se řešit prostř.
příslušného soudu - proces na 2-3 roky).

NESPLNĚNO

848/2016(1) Stav kroniky města Liberce za rok 2015
ukládá
zajistit výtisk a vazbu kroniky na trvanlivém papíře.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017
05/2017
31. 5. 2018
Vazba a uložení kroniky za rok 2015 bude provedeno s kronikou za rok 2016.
Prodloužený termín do 31. 5. 2018.

NESPLNĚNO

848/2016(2) Stav kroniky města Liberce za rok 2015
ukládá
zajistit uložení originálu kroniky do trezoru Státního okresního archivu v Liberci.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 09/2017
05/2017
31. 5. 2018
Uložení kroniky za rok 2015 bude společně s kronikou za r. 2016. Prodloužený
termín do 31. 5. 2018

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: 09/2017

02/2017
31. 10. 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

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: 09/2017
05/2017
31. 12. 2017
Příprava návrhu ke schválení v 15RM. 15. RM materiál neschválila a z 8. ZM byl
materiál stažen.

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: 09/2017
05/2017
31. 12. 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. 15. RM materiál neschválila a z 8. ZM byl
materiál stažen.

NESPLNĚNO

432/2017(1) Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Dr. M.
Horákové - Čechova - U Potůčku
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání a vyhodnocení
zjednodušeného podlimitního řízení „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Dr. M. Horákové - Čechova - U Potůčku“ dle Zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek
P: Novotný David, Bc.

T: 09/2017
05/2017
31. 1. 2018
ZŘ navazovalo na probíhající práce spol. Ještědská stavební, která pro SčVK
rekonstruovala kanalizaci. Ještědská narazila na skálu, práce se jí protáhly a SML
nemohlo v termínu vypsat ZŘ a začít stavební práce.
Nesplněno z důvodu stále probíhající kontroly zadávací dokumentace ze strany
poskytovatele dotace. Dále z důvodu výskytu skalního masivu na staveništi při
rekonstrukci inž. sítí, čímž by došlo k protažení realizace investiční akce až do zimy,
což z technologického hlediska nelze. Z výše uvedených důvodů bude zadávací
řízení vypsáno později.
Nutnost vypořádání připomínek poskytovatele dotace-CRR.

NESPLNĚNO

432/2017(2) Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Dr. M.
Horákové - Čechova - U Potůčku
ukládá
po vyhodnocení nabídek předložit radě města ke schválení výběr nejvýhodnější
nabídky vybraného dodavatele.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
06/2017
31. 1. 2018
ZŘ navazovalo na probíhající práce spol. Ještědská stavební, která pro SčVK
rekonstruovala kanalizaci. Ještědská narazila na skálu, práce se jí protáhly a SML
nemohlo v termínu vypsat ZŘ a začít stavební práce.
Nesplněno z důvodu stále probíhající kontroly zadávací dokumentace ze strany
poskytovatele dotace. Dále z důvodu výskytu skalního masivu na staveništi při
rekonstrukci inž. sítí, čímž by došlo k protažení realizace investiční akce až do zimy,
což z technologického hlediska nelze. Z výše uvedených důvodů bude zadávací
řízení vypsáno později.
Poskytovatel dotace CRR připomínkoval zadávací dokumentaci a měl k této akci
stále výhrady.

NESPLNĚNO

694/2017(1) Záměr nabytí stavby vodního díla - hráz Veseckého rybníka
ukládá
předložit záměr ke schválení zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
06/2017
31. 10. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu vyjádření k plnění usnesení.

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: 09/2017
08/2017
USNESENÍ Č. 164/2017
Pozastavení výkonu usnesení rady - Změna Organizačního řádu Magistrátu města
Liberec
Stručný obsah: Primátor pozastavil výkon usnesení rady města č. 695/2017 a věc
předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu města Liberec. Zastupitelstvo města po
projednání zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 695/2017 ze dne 26. 6. 2017.
Vypustit ze sledování.

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: 09/2017
08/2017
31. 10. 2017
Probíhá hodnocení nabídek.

NESPLNĚNO

759/2017(1) Problematika krematoria a veřejného pohřebiště Urnový háj
ukládá
předložit žádost tajemníku Magistrátu města Liberce na změnu organizačního řádu
ve věci navýšení počtu zaměstnanců odboru správy veřejného majetku v souvislosti
s realizací správy, údržby a provozu krematoria v Liberci.
P: Novotný David, Bc.
T: 09/2017
07/2017
2. 11. 2017
V souvislosti se změnou Zákona o pohřebnictví od 1. 9. 2017 byl posunut termín
k 30. 10. 2017. Probíhá urgentní řešení problematiky nájemní smlouvy.

NESPLNĚNO

834/2017(1) Revitalizace vybraných porostů městských lesů
ukládá
zadat zpracování projektové dokumentace.

P: Benda Martin, Ing.
T: 09/2017
08/2017
1. 4. 2018
Probíhá jednání s dodavatelem.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 26.10.2017

Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2017

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

Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci září roku 2017 je navrženo takto:
Odbor školství a sociálních věcí:
usnesení č. 210/2016(2) - nový KT: 31. 12. 2018
usnesení č. 848/2016(1) - nový KT: 31. 5. 2018
usnesení č. 848/2016(2) - nový KT: 31. 5. 2018
Vratislavice nad Nisou:
usnesení č. 204/2017(1) - nový KT: 30. 11. 2017
Odbor ekonomiky:
usnesení č. 521/2017(3) - nový KT: 30. 11. 2017
Odbor právní a veřejných zakázek:
usnesení č. 521/2017(4) - nový KT: 30. 11. 2017
Odbor majetkové správy:
usnesení č. 615/2017(2) - nový KT: 15. 12. 2017
usnesení č. 813/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 818/2017(3) - nový KT: 30. 11. 2017
Odbor strategického rozvoje a dotací:
usnesení č. 693/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 693/2017(2) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 719/2017(1) - nový KT: 15. 11. 2017
usnesení č. 781/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 834/2017(2) - nový KT: 1. 4. 2018
usnesení č. 834/2017(3) - nový KT: 1. 4. 2018
usnesení č. 633/2016(2) - nový KT: 31. 12. 2019
usnesení č. 322/2017(2) - nový KT: 31. 12. 2017
usnesení č. 727/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 834/2017(1) - nový KT: 1. 4. 2018
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace:
usnesení č. 723/2017(1) - nový KT: 30. 10. 2017
usnesení č. 894/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 951/2016(2) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 322/2017(3) - nový KT: 31. 12. 2017
usnesení č. 694/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
Odbor správy veřejného majetku:
usnesení č. 735/2017(1) - nový KT: 15. 11. 2017
usnesení č. 759/2017(1) - nový KT: 2. 11. 2017
usnesení č. 874/2017(1) - nový KT: 30. 11. 2017
usnesení č. 432/2017(1) - nový KT: 31. 1. 2018
usnesení č. 432/2017(2) - nový KT: 31. 1. 2018

Odbor cestovního ruchu, sportu a kultury:
usnesení č. 769/2017(2) - nový KT: 30. 11. 2017
Vypustit ze sledování:
usnesení č. 760/2017(2)
usnesení č. 760/2017(3)
usnesení č. 761/2017(2)
usnesení č. 761/2017(3)
usnesení č. 762/2017(2)
usnesení č. 762/2017(3)
usnesení č. 763/2017(2)
usnesení č. 763/2017(3)
usnesení č. 844/2017(1)
usnesení č. 695/2017(5)

Přílohy
Plnění usnesení RM - září 2017

