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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

INFORMACE
pro 2. zasedání zastupitelstva města 27.02.2020

Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2020

Zpracoval:

Mudrá Marie - pracovník odboru vnitřních věcí
Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního

Projednáno: ve 4. RM – 18. 2. 2020
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci lednu roku 2020 je navrženo takto:
Kancelář primátora:
usnesení č. 68/2020(1) – nový KT: 29. 2. 2020
Kancelář tajemníka:
usnesení č. 19/2020(1) – nový KT: 28. 2. 2020
Odbor majetkové správy:
usnesení č. 51/2020(1) – nový KT: 14. 2. 2020
Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie:
usnesení č. 90/2019(1) – nový KT: 30. 12. 2020
usnesení č. 1084/2019(1) – nový KT: 30. 12. 2020
usnesení č. 1084/2019(2) – nový KT: 30. 12. 2020
usnesení č. 1084/2019(3) – nový KT: 30. 12. 2020
usnesení č. 1084/2019(4) – nový KT: 30. 12. 2020
usnesení č. 1084/2019(5) – nový KT: 30. 12. 2020
Odbor kancelář architektury města:
usnesení č. 937/2019(1) – nový KT: 29. 2. 2020
Odbor strategického rozvoje a dotací:
usnesení č. 121/2018(1) – nový KT: 30. 6. 2020
usnesení č. 900/2019(1) – nový KT: 3. 3. 2020
usnesení č. 1053/2019(1) – nový KT: 29. 2. 2020
usnesení č. 1210/2019(1) – nový KT: 18. 2. 2020
usnesení č. 12/2020(2) – nový KT: 18. 2. 2020
Odbor vnitřních věcí:
usnesení č. 530/2019(4) – nový KT: 30. 9. 2020
usnesení č. 530/2019(6) – nový KT: 30. 9. 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 – Plnění usnesení RM – leden 2020 A

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
lednu roku 2020
V měsíci l e d n u

2 0 2 0 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

SPLNĚNO

939/2019(1) Návrh na opravy a úpravy zastávek městské hromadné dopravy
ukládá
předložit odboru kanceláře architektury města žádost o zpracování urbanistickoarchitektonické studie z důvodu koncepčního stanovení budoucího řešení
autobusových zastávek na území statutárního města Liberec.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

964/2019(1) Majetkoprávní operace – pacht pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

971/2019(2) Vypsání zadávacího řízení "Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy
koupelen – B"
ukládá
a výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací předložit
radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1008/2019(3) Schválení výsledku VŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II –
nám. Míru, Písecká – Krumlovská – Prachatická"
ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1009/2019(3) Schválení výsledku ZŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II –
lokality Polní, Baltská, nám. Dr. E. Beneše"

ukládá
zajistit realizaci akce.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1042/2019(2) Vypsání zadávacího řízení "Bytové domy – výměna vodoměrů
a měřičů tepla"
ukládá
výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele montážních a stavebních
prací předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1043/2019(2) Vypsání zadávacího řízení "ZŠ Orlí, odloučené pracoviště Gollova –
modernizace kotelny"
ukládá
výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení předložit Radě města Liberec ke
schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1063/2019(1) Schválení projektu "Výstavba podzemních kontejnerů" a přidělení
finančních prostředků do rozpočtu 2020
ukládá
připravit žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1065/2019(1) Smlouva o právu provést stavbu
Jungmannova x Žitavská x rampa I/35

křižovatka

Švermova

x

ukládá
zajistit uzavření smlouvy.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1070/2019(3) Schválení výsledku VŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II –
přechody pro pěší Dobiášova"
ukládá
zajistit realizaci akce.

P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1081/2019(1) Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města
Liberec
ukládá
v souvislosti se změnou textu a příloh č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 směrnice 1RM Organizační
řád Magistrátu města Liberec, se schválenými změnami pracovních pozic
v organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec provést opatření pro
realizaci přijatých usnesení a opatření v pracovněprávních vztazích u zaměstnanců,
jichž se změny dotýkají.
P: Čech Martin, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1081/2019(2) Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města
Liberec
ukládá
vydat úplné znění směrnice rady města č. 1RM Organizační řád Magistrátu města
Liberec a zveřejnit ho na webových stránkách města.
P: Čech Martin, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1103/2019(1) Schválení ročního příspěvku Městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou na pojistné smlouvy
ukládá
zařadit roční příspěvek do rozpočtu města.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1112/2019(1) Majetkoprávní operace – změna nájemce – pachtýře pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1184/2019(1) Majetkoprávní operace – pronájem pozemku – INISOFT Reality,
s. r. o
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy.

P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1191/2019(1) Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě na akci Projektová příprava –
energetické úspory objektu ZŠ Orlí
ukládá
zajistit v souladu s přijatým usnesením uzavření dodatku.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1199/2019(1) Prodloužení nájmů a přidělení bytu v rámci projektu Housing first
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s [osobní údaj
odstraněn] do 30. 6. 2020 a [osobní údaj odstraněn] do 31. 5. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1199/2019(2) Prodloužení nájmů a přidělení bytu v rámci projektu Housing first
ukládá
uzavřít dodatek o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě s [osobní údaj odstraněn]
do 30. 6. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1199/2019(3) Prodloužení nájmů a přidělení bytu v rámci projektu Housing first
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k startovacímu bytu na dobu určitou 1 rok s možností
prodloužení s [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(1) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky ke smlouvám o ubytování v jednotkách nízkého standardu s [osobní
údaj odstraněn] do 30. 4. 2020, [osobní údaj odstraněn] do 30. 4. 2020, [osobní údaj
odstraněn] do 31. 5. 2020 a [osobní údaj odstraněn] do 30. 4. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(2) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s [osobní údaj odstraněn]
do 30. 6. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(3) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s [osobní
odstraněn] do 30. 11. 2021, [osobní údaj odstraněn] do 30. 11. 2021, [osobní
odstraněn] do 31. 10. 2021, [osobní údaj odstraněn] do 31. 12. 2021, [osobní
odstraněn] do 30. 6. 2020, [osobní údaj odstraněn] do 31. 1. 2022, [osobní
odstraněn] do 31. 1. 2022 a [osobní údaj odstraněn] do 31. 10. 2021.

údaj
údaj
údaj
údaj

P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(4) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s [osobní údaj
odstraněn] do 28. 2. 2022, [osobní údaj odstraněn] do 31. 1. 2022 a [osobní údaj
odstraněn] do 31. 1. 2022.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(5) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatek o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě s [osobní údaj odstraněn]
do 31. 10. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(6) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou
(dále jen DPS) s [osobní údaj odstraněn], náhradníci pro byty v DPS Krejčího:
[osobní údaj odstraněn], náhradníci pro byty v DPS Burianova: [osobní údaj
odstraněn], náhradníci pro byt č. 41, Burianova 1071, byt č. 311, Krejčího 1173, byt
č. 410, Krejčího 1173 a byt č. 503, Krejčího 1173: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(7) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení – bezbariérovým/upravitelným
s [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj
odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(8) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům pro příjmově vymezené osoby s [osobní údaj
odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn] a [osobní
údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn]
a [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(9) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k sociálním bytům standardního typu s [osobní údaj
odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], náhradník:
[osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj
odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1200/2019(10) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k startovacím bytům s [osobní údaj odstraněn],
náhradník: [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní
údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn],
[osobní údaj odstraněn], náhradníci: [osobní údaj odstraněn], a [osobní údaj
odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1201/2019(1) Memorandum o spolupráci při realizaci projektu

ukládá
předložit primátorovi SML k podpisu Memorandum o spolupráci při realizaci
projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje“
(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002) dle přílohy č. 2.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1217/2019(2) Teplárna Liberec, a. s. – smlouva o poskytnutí příspěvku mimo
základní kapitál
ukládá
zajistit uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního
rozhodnutí dle přílohy č. 2. se společností Teplárna Liberec, a. s, IČ: 62241672.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

1227/2019(1) Kompenzace využití pozemků města Liberce pro stavební činnost
ukládá
realizovat přijaté usnesení od 1. 1. 2020.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

6/2020(1)

Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

7/2020(1)

Souhlas s umístěním sídla spolku – Technické muzeum Liberec- z. s.
ukládá
zajistit vydání souhlasu vlastníka s umístěním sídla spolku Technické muzeum
Liberec.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

9/2020(1)

Tematický akční plán
ukládá
informovat veřejnost o přijatém usnesení a znění schváleného plánu na webovém
portálu statutárního města Liberec.

P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

10/2020(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: 01/2020

SPLNĚNO

12/2020(1)

Vyhodnocení zadávacího řízení na dodávku vybavení pro projekt
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina"
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2
a rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

14/2020(1)

Analýza provozu systému sdílených kol v Liberci za rok 2019 a návrh
podmínek provozu na rok 2020
ukládá
provést poptávkové řízení u provozovatelů sdílených kol.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

17/2020(1)

Schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti nakládání
s odpady na území statutárního města Liberec č. S09I300063, ve znění
předchozích dodatků, uzavřené s FCC Liberec, s. r. o., v návaznosti
zejména na nové požadavky Plánu odpadového hospodářství
ukládá
zajistit oboustranný podpis dodatku č. 9 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti
nakládání s odpady na území statutárního města Liberec č. S09I300063, ve znění
dodatků č. 1 až 8, se společností FCC Liberec, s. r. o., IČ: 63146746.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

18/2020(1)

Jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem Liberec
ukládá
zveřejnit schválený jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem
Liberec (vývěsní skříň umístěná u hlavního vstupu do administrativní části budovy

krematoria, webové stránky města Liberce) a umožnit jejich nahlédnutí smluvním
partnerům v kanceláři krematoria a pohřební služby.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

20/2020(2)

Vypsání VŘ na vybavení Městského informačního centra Liberec
ukládá
opakovat výběrové řízení v případě, že ve stanovené lhůtě nepodá nabídku žádný
uchazeč a výsledek a vyhodnocení výběrového řízení předložit radě města ke
schválení.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

21/2020(2)

Vypsání VŘ na stavební úpravy Městského informačního centra
Liberec
ukládá
opakovat výběrové řízení v případě, že ve stanovené lhůtě nepodá nabídku žádný
uchazeč a výsledek a vyhodnocení výběrového řízení předložit radě města ke
schválení.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

22/2020(1)

Schválení krátkodobého pronájmu skokanských můstků ve Skiareálu
Ještěd Svazu lyžařů ČR
ukládá
informovat o výsledku rozhodnutí rady města společnost TMR Ještěd a.s. se sídlem
Jablonecká 41/27, Liberec 460 05, IČO: 06080413.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

23/2020(1)

Výběrové řízení – dodávka tisku Libereckého zpravodaje
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dle přílohy č. 2, rozhodnutí
o vyloučení uchazeče dle přílohy č. 1 a rozhodnutí o výběru dle přílohy č. 3.
P: Mejsnar Jiří, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

23/2020(2)

Výběrové řízení – dodávka tisku Libereckého zpravodaje

ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení se společností Mafra, a. s.
IČ: 45313351.
P: Mejsnar Jiří, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

24/2020(1)

Návrh rozpočtového opatření č. 10A) Dotace a přesuny rozpočtu SML
na rok 2019 v kompetenci rady města
ukládá
návrh rozpočtového opatření č. 10A) – zapojení dotací statutárního města Liberec
v roce 2019 v kompetenci rady předložit zastupitelstvu města jako informaci.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

25/2020(1)

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberec, státní podnik
"v likvidaci" – účetní závěrka 2019
ukládá
seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci"
s výsledkem rozhodnutí rady města.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

26/2020(1)

Aktualizační dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15
o pojištění majetku
ukládá
zajistit podpis tohoto smluvního dokumentu.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

27/2020(1)

Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni 30. 11. 2019 –
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, příspěvková organizace
ukládá
zpracovat protokol o schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni
30. 11. 2019.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

27/2020(2)

Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni 30. 11. 2019 –
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, příspěvková organizace

ukládá
zajistit přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu nástupnické
organizace.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

29/2020(1)

Majetkoprávní operace – prodej pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

30/2020(1)

Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové
Pavlovice
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

31/2020(1)

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České
mládeže do vlastnictví LK
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

32/2020(1)

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České
mládeže do vlastnictví SML
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

33/2020(1)

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků – Vesecký
rybník
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

34/2020(1)

Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Františkov u Liberec
za k. ú. Liberec
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

35/2020(1)

Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

36/2020(1)

Majetkoprávní operace – prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví
SML
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

37/2020(1)

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

38/2020(1)

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

39/2020(1)

Majetkoprávní operace –
k. ú. Karlinky – ul. Irkutská

záměr

výkupu

částí

pozemků

ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

–

SPLNĚNO

41/2020(1)

Majetkoprávní operace – pacht pozemků
ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání Rady města Liberec.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

47/2020(1)

Majetkoprávní operace – změna předmětu záměru prodeje pozemku
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

50/2020(1)

Zrušení zadávacího řízení
ukládá
zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení účastníkovi
zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

50/2020(2)

Zrušení zadávacího řízení
ukládá
zajistit zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na profilu
zadavatele.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

52/2020(1)

Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci koupelen v BD
Nad Sokolovnou 616
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
s nejvhodnější nabídkou (příloha č. 1).
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

53/2020(1)

Souhlas s nerovnoměrným čerpáním neinvestičního příspěvku v roce
2020 pro Zoologickou zahradu Liberec, p. o.

ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

54/2020(1)

Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje,
z. s. na rok 2020
ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

55/2020(1)

Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat, o. p. s.
a uzavření veřejnoprávní smlouvy
ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

56/2020(1)

Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu
SML na rok 2020
ukládá
předložit návrh na vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního
fondu SML na rok 2020 zastupitelstvu města.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

57/2020(1)

Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML
na rok 2020
ukládá
předložit návrh na vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu
SML na rok 2020 zastupitelstvu města.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

58/2020(1)

Reakce na výzvu žalobkyně
ukládá
odeslání reakce na výzvu [osobní údaj odstraněn] k úhradě žalované částky a nákladů
řízení v souvislosti s mezitímním rozsudkem Krajského soudu v Liberci
č. j. 36 Co 239/2019 – 298 ze dne 29. října 2019 dle přílohy č. 2.

P: Audy Jan, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

63/2020(1)

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vypracování PD komplexní
revitalizace administrativního objektu URAN“
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

66/2020(1)

Vydání 96.A změny územního plánu města Liberec
ukládá
zajistit předložení materiálu "Návrh k vydání 96.A změny územního plánu města
Liberec" k projednání v zastupitelstvu města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

69/2020(1)

Žádost o stanovisko Rady města Liberce k záměru akce – "Rozšíření
sjezdových tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66"
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

70/2020(1)

Schválení nerovnoměrného čerpání neinvestičního příspěvku v roce
2020 pro Městské lesy Liberec, p. o.
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

73/2020(2)

Duhová ul. – zvolení dalšího postupu v dokončení komunikace
ukládá
vstoupit v jednání se společností Javornická stavební a realitní společnost, s. r. o.
IČ: 25402293 ve věci postoupení práv a povinností vyplývajících ze stavebního
povolení na komunikaci Duhová, tak aby na základě tohoto povolení mohlo statutární
město Liberec provést zbývající část stavby.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

73/2020(4)

Duhová ul. – zvolení dalšího postupu v dokončení komunikace
ukládá
podat žádost na odbor ekonomiky v rámci rozdělování rozpočtového přebytku
o zřízení nové rozpočtové položky v rozpočtu odboru SM s názvem "Duhová
ul. dokončení stavby komunikace" PAR 002212 – POL 6121 ORG – 0021xxxxxx –
ORJ 2 – 000600040003 s částkou ve výši 2 000 000 Kč s DPH na aktualizaci
a zpracování projektové dokumentace, související inženýrskou činnost a realizaci
stavby.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

74/2020(1)

Schválení dalšího postupu u projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy
Zvolenská v úseku tř. Svobody – silnice Jablonecká
ukládá
zajistit uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli projektových dokumentací.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

75/2020(1)

Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ
ukládá
předložit žádost o svolání valné hromady DPMLJ představenstvu společnosti DPMLJ
do zastupitelstva.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

80/2020(1)

Návrh rozpočtového opatření č. 1A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 1A) 2020 změny
rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
ke schválení.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

81/2020(1)

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P [osobní údaj odstraněn], na
komunikaci ul. [osobní údaj odstraněn].
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

81/2020(2)

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP [osobní údaj odstraněn] na
komunikaci ul. [osobní údaj odstraněn].
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

81/2020(3)

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP [osobní údaj odstraněn] na
komunikaci ul. [osobní údaj odstraněn].
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

81/2020(4)

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP [osobní údaj odstraněn] na
komunikaci ul. [osobní údaj odstraněn].
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

81/2020(5)

Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P [osobní údaj odstraněn] na
komunikaci ul. [osobní údaj odstraněn].
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

85/2020(1)

Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu
SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města ke schválení.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

87/2020(1)

Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály
ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
P: Pohanka Lukáš
T: 01/2020

SPLNĚNO

88/2020(1)

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz
koupaliště Vápenka v roce 2020
ukládá
předložit návrh zastupitelstvu města ke schválení.
P: Pohanka Lukáš
T: 01/2020

SPLNĚNO

89/2020(1)

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní
financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci
ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

90/2020(1)

Vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu
SML pro rok 2020
ukládá
předložit vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML
pro rok 2020 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
P: Pohanka Lukáš
T: 01/2020

SPLNĚNO

91/2020(1)

Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního
ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2020
ukládá
předložit vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu
v rámci Dotačního fondu SML pro rok 2020 Zastupitelstvu města Liberec ke
schválení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

92/2020(1)

Směrnice rady města č. 20RM Nakládání s nalezenými věcmi

ukládá
vydat směrnici č. 20RM Nakládání s nalezenými věcmi a seznámit se zněním
směrnice všechny zaměstnance.
P: Čech Martin, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

95/2020(1)

Spolupráce s Libereckým krajem – příloha Libereckého zpravodaje
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec, IČ:70891508.
P: Mejsnar Jiří, Ing.
T: 01/2020

SPLNĚNO

96/2020(1)

Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací
ukládá
předložit odsouhlasené aktualizované znění Statutu Dotačního fondu statutárního
města Liberec k projednání zastupitelstvu města.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 01/2020

SPLNĚNO

97/2020(1)

Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu Liberec
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Liberec k projednání materiál Návrh na volbu
přísedícího Okresního soudu Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

98/2020(1)

Návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva
města Liberec
ukládá
předložit návrh k projednání Zastupitelstvu města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

99/2020(1)

Návrh na volbu náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
ukládá
předložit návrh k projednání Zastupitelstvu města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

100/2020(1) Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2019
ukládá
předložit zastupitelstvu města formou informace.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020

SPLNĚNO

118/2020(1) Zrušení zadávacího řízení optická síť ZOO
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení účastníkovi zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

1076/2018(2) Schválení záměru na výpůjčku pozemku v majetku SML na
libereckém letišti
ukládá
po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru na úřední desce předložit radě města ke
schválení smluvní dokumentaci za účelem bezúplatné výpůjčky pozemku
p. č. 4236/2 o výměře 1315 m2 nacházejícího se v k. ú. Liberec, zapsaného na listu
vlastnictví č. 12566 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj pro potřeby letecké
záchranné služby Libereckému kraji na dobu 10 let.
P: Novotný David, Bc.
T: 01/2020
10/2018

SPLNĚNO

466/2019(2) Dotace na podporu dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti
v Liberci
ukládá
zařadit do rozpočtu Městské policie Liberec finanční prostředky ve výši 120 000 Kč.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 01/2020
07/2019

SPLNĚNO

932/2019(1) Vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektu Zvýšení
kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina

ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení
a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020
12/2019

SPLNĚNO

1004/2019(1) Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě
Liberci v roce 2020
ukládá
projednat s Libereckým krajem zkrácení uzavírky Klášterní ul.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020
11/2019

SPLNĚNO

1054/2019(1) Zajištění provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci
ukládá
předložit RM vyhodnocení využití Bikesharingu za rok 2019.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020
12/2019

SPLNĚNO

1133/2019(1) SVS, a. s. – dodatek č. 1. k nájemní smlouvě na provozování vodovod.
a kanal. řadu v ul. Na Kopci
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. OSV 201 500 864 (CES
1248/2015) se Severočeskou vodárenskou společností.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020
12/2019

SPLNĚNO

1159/2019(1) Výběrového řízení na dodavatele tisku Libereckého zpravodaje
ukládá
zajistit vypsání a realizaci výběrového řízení.
P: Mejsnar Jiří, Ing.
T: 01/2020
11/2019

SPLNĚNO

1160/2019(1) Školské rady – jmenování zástupců za zřizovatele

ukládá
informovat školské rady prostřednictvím ředitelů ZŠ o usnesení RM a zajistit
jmenovací dekrety pro členy jmenované zřizovatelem.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 01/2020
12/2019

SPLNĚNO

1213/2019(1) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu IPRÚ "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května"
ukládá
zajistit podpis smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
a udržitelnosti projektů „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň a Zvýšení
kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020
12/2019

SPLNĚNO

1232/2019(1) Vypsání VŘ na stavební úpravy Městského informačního centra
Liberec
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
a výsledek výběrového řízení předložit radě města ke schválení.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 01/2020
12/2019

SPLNĚNO

1233/2019(1) Vypsání VŘ na vybavení Městského informačního centra Liberec
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele mobilního a pevného
vnitřního vybavení a výsledek výběrového řízení předložit radě města ke schválení.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 01/2020
12/2019

NESPLNĚNO

530/2019(4) Implementace a provoz systému Grantys pro správu Dotačního fondu
města
ukládá
zajistit uzavření smlouvy na vytvoření integrační vazby systému Grantys na spisovou
službu eSpis se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131, se sídlem: Mrštíkova
3, 461 71 Liberec III, s cenou v maximální výši 150 000 Kč bez DPH.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 01/2020
30. 9. 2020
Nesplněn – alokace bude provedena až zhodnocení reálného provozu aplikace
Grantys. Prosím o posunutí termínu do 30. 9. 2020.

NESPLNĚNO

530/2019(6) Implementace a provoz systému Grantys pro správu Dotačního fondu
města
ukládá
zajistit alokaci finančních prostředků, formou rozpočtového opatření, na vytvoření
integrační vazby systému Grantys na spisovou službu eSpis, z fondu pro informační
technologie, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 01/2020
30. 9. 2020
Nesplněn – alokace bude provedena až zhodnocení reálného provozu aplikace
Grantys. Prosím o posunutí termínu do 30. 9. 2020.

NESPLNĚNO

900/2019(1) Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ
Pastelka"
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací
a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020
3. 3. 2020
Probíhá vyhodnocení zadávacího řízení.

NESPLNĚNO

1053/2019(1) Vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu
Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové
dokumentace, inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020

29. 2. 2020
Probíhá vyhodnocení obdržených nabídek.

NESPLNĚNO

1084/2019(1) Projednání výsledků kontroly společnosti TSML, a. s. dle sdělení
dozorčí rady ze dne 22. 10. 2019
ukládá
dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města
dodatečné informace, zda byla Zpráva pověřeného kontrolního orgánu pro
Technické služby města Liberec, a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019 převzata
ze strany společnosti, resp. dozorčí rady, a zda byla za tuto Zprávu uhrazena řádně
odměna.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020
30. 12. 2020
Příprava.

NESPLNĚNO

1084/2019(2) Projednání výsledků kontroly společnosti TSML, a. s. dle sdělení
dozorčí rady ze dne 22. 10. 2019
ukládá
dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města
dodatečné informace, zda byla Zpráva pověřeného kontrolního orgánu pro
Technické služby města Liberec, a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019 vrácena
zpracovateli k doplnění / přepracování.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020
30. 12. 2020
Příprava.

NESPLNĚNO

1084/2019(3) Projednání výsledků kontroly společnosti TSML, a. s. dle sdělení
dozorčí rady ze dne 22. 10. 2019
ukládá
dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města
veškeré zápisy dozorčí rady týkající se předmětné kontroly společnosti nebo zadání
a vyhodnocení Zprávy pověřeného kontrolního orgánu pro Technické služby města
Liberec, a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020
30. 12. 2020
Příprava.

NESPLNĚNO

1084/2019(4) Projednání výsledků kontroly společnosti TSML, a. s. dle sdělení
dozorčí rady ze dne 22. 10. 2019
ukládá
dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města
dodatečné informace, zda bylo Stanovisko představenstva společnosti TSML, a. s.
k závěrům namátkové kontroly dozorčí rady, resp. Vyjádření ze dne 15. 10. 2019
vedení TSML, a. s. ke Zprávě společnosti CONSULT, s. r. o. o provedené kontrole
včetně Stanoviska ke zprávě pověřeného kontrolního orgánu O-CONSULT, s. r. o.
ze dne 15. 10. 2019, předloženy zpracovateli Zprávy pověřeného kontrolního orgánu
pro Technické služby města Liberec, a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019
k vyjádření se k tam uvedeným vadám a nesprávnostem této Zprávy.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020
30. 12. 2020
Příprava.

NESPLNĚNO

1084/2019(5) Projednání výsledků kontroly společnosti TSML, a. s. dle sdělení
dozorčí rady ze dne 22. 10. 2019
ukládá
dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města
dodatečné informace, zda byly ze strany představenstva společnosti podány podněty
na příslušnou komoru ve věci tvrzených pochybení ze Zprávy pověřeného
kontrolního orgánu pro Technické služby města Liberec, a. s., IČO 250 07 017 ze
dne 9. 10. 2019, resp. zda byly v této věci učiněny představenstvem jiné právní
kroky.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020
30. 12. 2020
Příprava.

NESPLNĚNO

1210/2019(1) Vypsání zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské
mobility 2021–2030
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na služby na zpracovatele Plánu
udržitelné městské mobility Liberec–Jablonec nad Nisou 2021–2030 – SUMP
(Sustainable Urban Mobility Plan) a výsledek zadávacího řízení předložit radě města
ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020
18. 2. 2020
Výsledek zadávacího řízení bude přeložen radě města 18. 2. 2020.

NESPLNĚNO

12/2020(2)

Vyhodnocení zadávacího řízení na dodávku vybavení pro projekt
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina"
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 4.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 01/2020
18. 2. 2020
Smlouva elektronicky odeslána dodavateli k podpisu.

NESPLNĚNO

19/2020(1)

Jmenování ředitele příspěvkové organizace Technické služby města
Liberec, p. o.
ukládá
zajistit vypracování smlouvy o platových podmínkách na základě jmenování do
funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Liberec, p. o., se
sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec pana
RNDr. Michala Hrona.
P: Čech Martin, Ing.
T: 01/2020
28. 2. 2020
Je připraveno, ale čeká se na zapsání do obchodního rejstříku.

NESPLNĚNO

51/2020(1)

Vypsání zadávacího řízení "Bytové domy – výměna vodoměrů
a měřičů tepla II"
ukládá
zajistit vypsání a realizaci zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 01/2020
14. 2. 2020
Bude vypsáno po uplynutí zákonné lhůty, dle Ing. Martinetz po 9. 2. 2020.

NESPLNĚNO

68/2020(1)

Připomínky k územnímu plánu Stráže nad Nisou
ukládá
zaslat pořizovateli ÚP Stráž nad Nisou připomínky sousední obce Liberec k návrhu
územního plánu dle přílohy.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 01/2020
29. 2. 2020
Čeká se na vyjádření odboru KAM.

Z prodloužených termínů nejsou splněna usnesení:
NESPLNĚNO

121/2018(1) Koordinace investiční akce "zóna Ostašov"
ukládá
připravit návrh dalšího postupu a předložit ho ke schválení do rady města.
P: Benda Martin, Ing.
T: 01/2020
02/2018
30. 6. 2020
Do RM bude předložen materiál k revokaci usnesení.

NESPLNĚNO

90/2019(1)

Přehrada Harcov - revitalizace pláže a okolí přehrady v souvislosti se
stavební obnovou přehrady Harcov ze strany Povodí Labe, s. p.
ukládá
zajistit pověření pro Mgr. Petra Židka, MPA, jednat v zastoupení SML s dotčenými
organizacemi.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 01/2020
01/2019
30. 12. 2020
Příprava smlouvy.

NESPLNĚNO

937/2019(1) Veřejná zakázka formou souběžného zpracování urbanistickoarchitektonického návrhu výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu na služby v uzavřené výzvě: Urbanisticko-architektonický
návrh řešení Tržního náměstí
ukládá
jmenovat projektový tým, který se bude aktivně podílet na přípravě projektu
"Urbanisticko-architektonický návrh řešení Tržního náměstí.
P: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing.
T: 12/2019
11/2019

29. 2. 2020
Prosíme o posunutí termínu do 29. 2. z důvodu nejmenování pracovníka pro II. Fázi
realizace projektu z odboru správy veřejného majetku.

