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.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 26.10.2017
Bod pořadu jednání:
Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2017
Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení
zastupitelstva města, tento přehled byl předložen Radě města Liberec formou informace.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Zpracoval:

Mudrá Marie - pracovník odboru kancelář tajemníka

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí organizačního oddělení
Sopoušek Jaroslav, Bc. - pověřený zastupováním výkonu funkce tajemníka Magistrátu
města Liberec

Projednáno:

na 18. schůzi RM dne 17. 10. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 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 zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Posunutí termínů sledování v III. čtvrtletí roku 2017 je navrženo u usnesení:
Náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch:
usnesení č. 145/217(1) - nový KT: 31. 10. 2017
Náměstek primátora pro technickou správu majetku:
usnesení č. 132/2017 - nový KT: 28. 2. 2018
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace:
usnesení č. TK/ZM/1 - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 39/2017(1) - nový KT: 31. 12. 2017
usnesení č. 173/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
usnesení č. 176/2017(1) - nový KT: 31. 12. 2017
usnesení č. 177/2017(1) - nový KT: 31. 10. 2017
Vypustit ze sledování:
usnesení č. 92/2015

Přílohy:
Plnění usnesení zastupitelstva města III. čtvrtletí 2017 – A
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění
v měsíci červenec, srpen, září 2017
V měsíci č e r v e n c i 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

116/2017(2) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví
a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2017
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví
a prevence statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě
uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

127/2017(1) Majetkoprávní operace - prodej pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 07/2017

SPLNĚNO

128/2017(1) Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodej pozemku
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 07/2017

SPLNĚNO

130/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Býšť
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 07/2017

SPLNĚNO

146/2017(1) Poskytnutí dotace Hospicu sv. Zdislavy, o. p. s. a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
ukládá

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem
Liberec a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01
Liberec IV - Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

151/2017(2) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury
a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo 2017
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu kultury
a cestovního ruchu statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na
základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

156/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2
ukládá
zajistit informování žadatelů o výsledcích jednání Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 07/2017

SPLNĚNO

160/2017(1) Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - výkup pozemků
ukládá
zajistit informování vlastníků pozemků o výsledku jednání Zastupitelstva města
Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 07/2017

SPLNĚNO

161/2017(1) Informace o záměru prodeje pozemků p. č. 556/1 a 556/2, k. ú. Horní
Růžodol
ukládá
zajistit informování žadatele o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 07/2017

SPLNĚNO

162/2017(1) Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd
ukládá
aby oslovil zájemce Tatry Mountain Resorts CR, a. s., a vyžádal dodatečné podklady
a informace uvedené v posouzeních vypracovaných BDO Advisory, s. r. o. a Grant
Thornton Advisory. Termín 31. 7. 2017.

P: Batthyány Tibor
T: 07/2017

SPLNĚNO

168/2017(1) Návrh k pořízení 95. změny územního plánu města Liberec - návrhy
č. 95/1 - 95/5
ukládá
zajistit písemné informování žadatelů o výsledku jednání zastupitelstva.
P: Batthyány Tibor
T: 07/2017

SPLNĚNO

169/2017(1) Podnět k pořízení 100. změny územního plánu města Liberce
ukládá
zajistit následné kroky v procesu pořízení strategické změny územního plánu.
P: Batthyány Tibor
T: 07/2017

SPLNĚNO

172/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 4B) statutárního města Liberec na rok
2017
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 v souladu
s přijatým usnesením.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

179/2017(1) Plánovací smlouva - Bytové domy Botanická ulice, Liberec
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.
P: Kysela Tomáš
T: 07/2017

SPLNĚNO

180/2017(1) Dodatek č. 35 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
ukládá
podepsat tento dodatek.
P: Batthyány Tibor
T: 07/2017

SPLNĚNO

187/2017(1) Podíl SML na financování sociální služby chráněné bydlení v roce 2018
pro Sdružení TULIPAN, z. s., podání žádosti do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje
ukládá
informovat Sdružení TULIPAN, z. s. a Krajský úřad Libereckého kraje o přijatém
usnesení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

190/2017(1) Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko (MAP Liberecko)
ukládá
zajistit informování Místní akční skupiny Podještědí, z. s. o usnesení zastupitelstva
města.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

191/2017(1) Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury
a cestovního ruchu
ukládá
zveřejnit změněná pravidla FKCR na webu města www.liberec.cz.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

192/2017(1) Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu
Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2017
ukládá
zajistit vyhlášení programu 5.2 dílčího fondu Dotačního fondu SML- Fondu kultury
a cestovního ruchu pro 2. kolo roku 2017 zveřejněním na úřední desce.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

193/2017(1) Vyhlášení programu 6.2 Sportovního fondu
ukládá
zajistit vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního fodnu v rámci Dotačního fondu
statutárního města Liberec pro 3. kolo roku 2017 zveřejněním na úřední desce.
P: Batthyány Tibor
T: 07/2017

SPLNĚNO

194/2017(1) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Sportovního fondu
pro 1. a 2. kolo roku 2017
ukládá
seznámit žadatele o dotace ze sportovního fondu s přidělením a nepřidělením dotací.
P: Batthyány Tibor
T: 07/2017

SPLNĚNO

195/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na vydání
knihy "Dějiny Liberce"
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

196/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu
a výrobu knihy "Karl Kostka a liberální demokraté"
ukládá
zajistit uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

197/2017(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu
akce Liberec 2018, 50 let od vstupu okupačních vojsk do
Československa
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

SPLNĚNO

198/2017(1) Dotace na doprovodné akce k Farmářským trhům v Kostelní
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

150/2017(1) Poskytnutí dotace na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2017
ukládá
zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 07/2017
06/2017

NESPLNĚNO

145/2017(1) Záměr výstavby kompostárny, sběrného dvora a RE-USE bazaru
v Londýnské ulici
ukládá
předložit radě města a zastupitelstvu města ekonomicko-právní rozbor dle tří
uvedených variant.
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 07/2017
31. 10. 2017
Bude předloženo na 18. RM dne 17. 10. 2017.

V měsíci s r p n u 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

131/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr odkupu pozemku od ČR-ÚZSVM Františkov u Liberce
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

133/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Vesec
u Liberce
ukládá

zajistit všechny úkony spojené se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

148/2017(2) Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok
2017
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb
jmenovitě uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele
sociálních služeb uvedené v příloze č. 3.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

149/2017(1) Přijetí dotace a zahájení realizace projektu "Férové školy v Liberci"
ukládá
zajistit zahájení a realizování projektu.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

154/2017(1) Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 08/2017

SPLNĚNO

166/2017(1) Zadání 87. změny územního plánu města Liberec - TT Rochlice
ukládá
zajistit následné kroky v procesu pořizování 87. změny územního plánu města
Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 08/2017

SPLNĚNO

167/2017(1) Zadání 91. změny územního plánu města Liberec
ukládá
zajistit následné kroky v procesu pořizování 91. změny územního plánu města
Liberec.
P: Batthyány Tibor
T: 08/2017

SPLNĚNO

171/2017(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
podepsat kompletní smluvní dokumentaci dle příloh č. 1 - č. 5 a č. 8 a to v případě,
že nebude společností Deloitte Advisory, s. r. o IČO 2758216 předložena ve lhůtě do
31. 8. 2017 lepší závazná nabídka ve smyslu smlouvy uzavřené se společností
Deloitte Advisory, s. r. o. IČO 2758216.
P: Batthyány Tibor
T: 08/2017

SPLNĚNO

182/2017(1) Žádost o snížení vyrovnávací platby o 400 000 Kč a žádost o poskytnutí
investiční dotace ve výši 400 000 Kč společnosti Komunitní práce o. p. s.
na nákup vozidla
ukládá
podepsat dodatek č. 2 k Pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
dle přílohy č. 1 a zajistit předání jednoho vyhotovení Komunitním pracím Liberec,
o.p.s.
P: Batthyány Tibor
T: 08/2017

SPLNĚNO

182/2017(2) Žádost o snížení vyrovnávací platby o 400 000 Kč a žádost o poskytnutí
investiční dotace ve výši 400 000 Kč společnosti Komunitní práce o. p. s.
na nákup vozidla
ukládá
podepsat dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SML
s organizací Komunitní práce Liberec, o. p. s. dle přílohy č. 2.
P: Batthyány Tibor
T: 08/2017

SPLNĚNO

183/2017(1) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací sociálního a zdravotního zaměření
ukládá
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací a jejich předání ředitelům příspěvkových organizací
sociálního a zdravotního zaměření.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

184/2017(1) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací
ukládá
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh a jejich předání ředitelům
školských příspěvkových organizací.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

185/2017(1) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních
příspěvkových organizací
ukládá
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh a jejich předání ředitelům
příspěvkových organizací.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

186/2017(1) Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních
a sociálních služeb pro rok 2017
ukládá
zajistit podpis a vydání dodatků k pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu dle přílohy 1.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

187/2017(2) Podíl SML na financování sociální služby chráněné bydlení v roce 2018
pro Sdružení TULIPAN, z. s., podání žádosti do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje
ukládá
předložit žádost do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2018
pro neziskovou organizaci Sdružení TULIPAN, z. s., IČ 26672472, se sídlem
Sokolská 113/8, 460 01 Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

188/2017(1) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Kaplického
384, příspěvková organizace
ukládá
zajistit podpis dodatku č. 1 zřizovací listiny dotčené příspěvkové organizace.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

SPLNĚNO

188/2017(2) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Kaplického
384, příspěvková organizace
ukládá
zajistit informování ředitele dotčené příspěvkové organizace o nutnosti
bezprostředního předložení dodatku č. 1 ke zřizovací listině do obchodního rejstříku.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 08/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:

SPLNĚNO

166/2016(2) Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních
a sociálních služeb pro období 2016 – 2017
zajistit, aby při poskytování, kontrole a vyúčtování vyrovnávací platby pro jednotlivé
příspěvkové organizace bylo postupováno v souladu s příslušným pověřením
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přílohy č. 1 - pravidel pro
stanovení vyrovnávací platby.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
09/2016

SPLNĚNO

137/2015

MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k. ú. Horní Hanychov
a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS, a. s.
po schválení přijetí daru pozemků a staveb dle bodu 1. - 5. zastupitelstvem města,
zajistit uzavření příslušných darovacích smluv s vlastníky pozemků.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
05/2015

SPLNĚNO

56/2016

SVS, a. s. - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Varšavská
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
04/2016

SPLNĚNO

254/2016(1) Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o alokaci prostředků na
Integrovaný plán rozvoje města
ukládá
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
12/2016

SPLNĚNO

255/2016(1) Prodej vodovodního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Sluneční stráň
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
12/2016

SPLNĚNO

256/2016(1) Prodej vodovodního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Kadlická
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
12/2016

SPLNĚNO

257/2016(1) Schválení postupu při řešení problematiky projektu "Revitalizace
městských lázní na galerijní objekt"
ukládá
v případě souhlasu s Variantou A nebo D: zajistit úhradu odvodu za porušení
rozpočtové kázně ve výši 3 800 945,60 Kč z rezervy města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
11/2016

SPLNĚNO

257/2016(2) Schválení postupu při řešení problematiky projektu "Revitalizace
městských lázní na galerijní objekt"
ukládá
v případě souhlasu s Variantou C nebo D: pokračovat v řešení problematiky odvodu
za porušení rozpočtové kázně u projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní
objekt“ podáním odvolání proti rozhodnutí Úřadu regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku ve výši
6 643 254 Kč dle přílohy č. 12 a podáním správní žaloby proti rozhodnutí MF
k příslušnému správnímu soudu prostřednictvím externí advokátní kanceláře.
P: Korytář Jan, Mgr.

T: 08/2017
12/2016

SPLNĚNO

3/2017(1)

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na
rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na
rok 2017
ukládá
zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 ve znění pozměňovacích
návrhů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
02/2017

SPLNĚNO

3/2017(2)

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na
rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na
rok 2017
ukládá
připravit návrh na změnu statutu a pravidel Fondu rozvoje, a předložit je k projednání
zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
03/2017

SPLNĚNO

14/2017(1)

Přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2017
ukládá
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
02/2017

SPLNĚNO

15/2017(1)

Přijetí dotace na realizaci akcí „ Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě
Liberci“
ukládá
zavedení položek dle přílohy č. 1 do výdajové části rozpočtu odboru správy veřejného
majetku a v případě neschváleného rozpočtu na rok 2017, zařadit do pravidel
rozpočtového provizoria.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
02/2017

SPLNĚNO

40/2017(1)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "4 města
zachraňují přes hranice"
ukládá
zajistit podepsání Všeobecných smluvních podmínek pro realizaci projektu v rámci
Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 dle přílohy
č. 2.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
03/2017

SPLNĚNO

42/2017(1)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících
s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností
souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
04/2017

SPLNĚNO

43/2017(1)

Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
zahájit a učinit veškeré potřebné nutné kroky k účasti statutárního města Liberec
v projektu "Development of sustainable mobility management in European cities"
financovaného z programu meziregionální spolupráce Interreg Europe dle přílohy
č. 3 a který byl předložen Jednotnému sekretariátu programu Interreg Europe v rámci
žádosti o podporu dle přílohy č. 2.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
03/2017

SPLNĚNO

43/2017(2)

Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o partnerství "Project partnership agreement" dle vzoru
uvedeného v příloze č. 4.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
03/2017

SPLNĚNO

43/2017(3)

Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility
management in European Cities" financovaného z programu
meziregionální spolupráce Interreg Europe
ukládá
vyčlenit do rozpočtu odboru strategického rozvoje a dotací finanční prostředky na
předfinancování projektu "Development of sustainable mobility management in
European cities" ve výši 199 330 EUR (100 % uznatelných výdajů projektu) a na
spoluúčast statutárního města Liberec na kofinancování projektu "Development of
sustainable mobility management in European cities" z vlastních zdrojů ve výši
29 899,50 EUR, tj. 15 % uznatelných výdajů projektu.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
03/2017

SPLNĚNO

81/2017(1)

Zvýšení efektivity činnosti Komunitních prací Liberec o. p. s.
ukládá
zajistit přípravu rozpočtového opatření - navýšení vyrovnávací platby pro Komunitní
práce Liberec, o. p. s. na částku 6 840 000 Kč.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
04/2017

SPLNĚNO

102/2017(1) Projekční příprava novostavby tramvajové trati Liberec dolní
centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice II (Zelené Údolí)
ukládá
zajistit v nejbližším návrhu rozpočtového opatření finanční příspěvek do výše
7,0 mil. Kč pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. na
projektovou přípravu (zadání zpracování a projednání zjišťovacího řízení
a dokumentace pro územní rozhodnutí) nového úseku tramvajové tratě v úseku
Rybníček - tř. Dr. Milady Horákové - Dobiášova - Zelené Údolí.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
06/2017

SPLNĚNO

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

T: 08/2017
05/2017

SPLNĚNO

112/2017(2) Budoucí záměr výkupu pozemků od společnosti Autobusové nádraží
Liberec, s. r. o. - projekt "Terminál" IPRÚ
ukládá
zadat zpracování dvou znaleckých posudků pro nemovitosti (komunikační plochy,
nástupiště a příslušenství) a pro movité věci (sestavy prostorových buněk).
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
06/2017

SPLNĚNO

142/2017(1) Majetkoprávní operace odboru SR - záměr výkupu nemovitostí
ukládá
zajistit informování vlastníků nemovitostí o výsledku jednání Zastupitelstva města
Liberec.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
06/2017

NESPLNĚNO

132/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Starý Harcov
ukládá
zajistit všechny úkony spojené se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 08/2017
28. 2. 2018
V jednání, vlastník se k výkupu zatím nevyjádřil.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

TK/ZM/1

Schválení dohody o snížení ceny ze systému centrálního zásobování
tepelnou energií (dále jen SCZT) + schválení věcného záměru
GreenNet
předložit výsledky studie zastupitelstvu.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 08/2017
12/2016
31. 10. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu aktuální vyjádření k plnění usnesení.

V měsíci z á ř í 2017 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

115/2017(2) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání
Dotačního fondu SML pro rok 2017
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu vzdělávání
statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených
smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

155/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

157/2017(1) Majetkoprávní operace – směna pozemků – FC Slovan Liberec
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

158/2017(1) Majetkoprávní operace – směna pozemků – České mládeže
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

162/2017(2) Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd
ukládá
aby vedl společně s Ing. Ondřejem Červinkou a RNDr. Michalem Hronem, jakožto
členy pracovní skupiny pověřenými vyjednáváním s vybraným uchazečem, jednání
ohledně podmínek spolupráce při provozu lyžařského areálu Ještěd s uvedeným
zájemcem.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

162/2017(3) Záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd
ukládá
předložit zastupitelstvu města informaci o výsledku jednání s vybraným uchazečem
a případně návrh vyjednané smluvní dokumentace k projednání zastupitelstvem
města.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

170/2017(1) Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2016 a účetní
závěrka statutárního města Liberec za rok 2016
ukládá
zařadit požadavky ze závěrečného účtu statutárního města Liberec na rok 2016 do
nejbližšího rozpočtového opatření.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

194/2017(2) Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Sportovního fondu
pro 1. a 2. kolo roku 2017
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ze sportovního fondu
a proplacení schválených dotací.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

211/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2
ukládá
informovat žadatele o schváleném usnesení zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

213/2017(1) Nevyužití předkupního práva k pozemkům p. č. 37/1 a 38/1, k. ú. Dolní
Hanychov
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

218/2017(1) Přijetí dotace na podporu projektu "Energeticky udržitelný Liberec"
ukládá
zajistit podpis smlouvy o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR dle
přílohy č. 2.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

219/2017(1) Přijetí dotace na podporu projektu Podpora trvale udržitelného
rozvoje v Liberci - MA21
ukládá
zajistit podpis smlouvy o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR dle
přílohy č. 2.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

220/2017(1) Revokace usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 179/2017
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

221/2017(1) Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě - Bytová výstavba Polní - Pavlovice
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.

P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

225/2017(1) Přijetí dotace z programu EFEKT 2017 - 2021
ukládá
podepsat "Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2017" dle přílohy
č. 2.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

227/2017(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
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec s organizací Oblastní charita Liberec, IČ 265 206 99, se sídlem
Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 11, na zařízení Domov pokojného stáří - Domov
sv. Vavřince, identifikátor 6940940 dle přílohy č. 2.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 09/2017

SPLNĚNO

228/2017(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
zajistit kroky spojené s přijetím dotace z 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".
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

229/2017(1) Přiijetí dotace v rámci "Společného fondu malých projektů
v Euroregionu Niesse - Nisa - Nysa v programu Spolupráce na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014 - 2020" na projekt "Putování s rytířem po Liberci
a Žitavě"
ukládá
zajistit kroky spojené s přijetím dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa
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".
P: Hrbková Karolína, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

235/2017(1) Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků - k. ú. Liberce
ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

236/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Vesec u Liberce
ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání Zastupitelstva města Liberec.
P: Kysela Tomáš
T: 09/2017

SPLNĚNO

239/2017(1) Změny v personálním obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva
města Liberec
ukládá
zajistit jmenování nové členky kontrolního výboru.
P: Sopoušek Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

240/2017(1) Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní
plánování
ukládá
zajistit jmenování nového člena výboru pro rozvoj a územní plánování.
P: Sopoušek Jaroslav, Bc.
T: 09/2017

SPLNĚNO

241/2017(1) Návrh rozpočtového opatření č. 7B) změny SML na rok 2017
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 v souladu
s přijatým usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 09/2017

SPLNĚNO

242/2017(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
podepsat kompletní smluvní dokumentaci dle příloh č. 2 - č. 6.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

244/2017(1) Dodatek č. 38 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
ukládá
podepsat tento dodatek.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

SPLNĚNO

251/2017(1) Žádost MIA FILM, s. r. o. - prominutí dluhu
ukládá
informovat společnost MIA FILM, s. r. o. o výsledku projednání jejich žádosti
a zpracovat jednotnou metodiku pro stanovení výše platby za vyhrazené parkoviště.
P: Batthyány Tibor
T: 09/2017

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

144/2016

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím
upraveného směnečného programu dle indikativní nabídky ČS, a. s.
v celkové výši 1 800 000 000 Kč
předložit ke schválení finální podobu nového financování radě a zastupitelstvu města
včetně kompletní smluvní dokumentace.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
12/2016

SPLNĚNO

49/2016

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím
nového směnečného programu dle nabídky ČS, a. s. a KB, a. s.
v celkové výši dle variant:
A) 2 000 000 000 Kč

B) 1 900 000 000 Kč
C) 1 800 000 000 Kč
D) Rámec 2 000 000 000 Kč s prvním čerpáním 1 800 000 000 Kč
E) Ukončení Komunálního dluhopisu
předložit ke schválení finální podobu nového financování v radě města
a zastupitelstvu města a to včetně kompletní smluvní dokumentace.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
06/2016

NESPLNĚNO

39/2017(1)

Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
ukládá
předkládat pozvánky na jednotlivé valné hromady před jejich konáním a informace
o průběhu.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
31. 12. 2017
Úkol je plněn průběžně.

NESPLNĚNO

173/2017(1) Záměr výkupu nemovitostí – areálu autobusového nádraží v Liberci,
Vaňurova ul.
ukládá
zajistit všechny úkony spojené se schválenými záměry výkupu nemovitostí
a předložit je zastupitelstvu města k finálnímu projednání při stanovení podmínky, že
souhrnná výše kupní ceny za obě majetkoprávní operace nepřekročí rozmezí
18 – 22 mil. Kč a při uplatnění možnosti její úhrady formou několika ročních splátek.
Návrh výkupu pak bude zpracován ve variantě jednak přímého odkupu a dále ve
variantě se současným prodejem podílu města ve společnosti FinReal Liberec, a. s.,
kde si město nechá zpracovat min. dva znalecké posudky na tržní cenu tohoto podílu.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
31. 10. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu aktuální vyjádření k plnění usnesení.

NESPLNĚNO

176/2017(1) Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků
ukládá
dopracovat záměr směny a předložit majetkoprávní operaci ke schválení v orgánech
města.

P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
31. 12. 2017
Jednání s vlastníkem pozemku - firmou ALOX, s. r. o. stále probíhají.

NESPLNĚNO

177/2017(1) Záměr nabytí stavby vodního díla - hráz Veseckého rybníka
ukládá
prověřit variantní možnosti nabytí stavby hráze Veseckého rybníka do vlastnictví
statutárního města Liberec a předložit návrh majetkoprávní operace zastupitelstvu
města.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
31. 10. 2017
Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nedodal
v řádném termínu aktuální vyjádření k plnění usnesení.

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
NESPLNĚNO

92/2015

Podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků ve správě
Státního pozemkového úřadu na statutární město Liberec
vstoupit v jednání s Ministerstvem zemědělství se žádostí o koordinaci obou
majetkoprávních operací, tj. bezúplatného převodu pozemků ze SPÚ na statutární
město Liberec a bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Vesec u Liberce ze
statutárního města Liberec na Povodí Labe s. p.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 09/2017
05/2015
Obě majetkoprávní operace byly řešeny bez Ministerstva zemědělství - vypustit ze
sledování.

