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INFORMACE
pro 4. zasedání zastupitelstva města 30.04.2020

Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2020

Zpracoval:

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

Projednáno: v 9. RM – 21. 4. 2020
Předkládá:

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

Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci březnu roku 2020 je navrženo takto:
Kancelář primátora:
usnesení č. 225/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 244/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 278/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 300/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 301/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 305/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
Kancelář tajemníka:
usnesení č. 204/2020(4) – nový KT: 15. 5. 2020
MO Vratislavice nad Nisou:
usnesení č. 207/2020(1) – nový KT: 31. 5. 2020
usnesení č. 208/2020(1) – nový KT: 31. 5. 2020
usnesení č. 209/2020(1) – nový KT: 31. 5. 2020
Odbor majetkové správy:
usnesení č. 1192/2019(2) – nový KT: 21. 4. 2020
usnesení č. 41/2020(2) – nový KT: 31. 5. 2020
usnesení č. 42/2020(1) – nový KT: 31. 5. 2020
usnesení č. 112/2020(1) – nový KT: 31. 5. 2020
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu:
usnesení č. 295/2020(1) – 30. 4. 2020
usnesení č. 297/2020(1) – 30. 4. 2020
Odbor správy veřejného majetku:
usnesení č. 523/2019(2) – nový KT: 30. 10. 2020
Odbor ekologie a veřejného prostoru:
usnesení č. 228/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 228/2020(2) – nový KT: 30. 4. 2020
Odbor kancelář primátora:
usnesení č. 191/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
Odbor strategického rozvoje a dotací:
usnesení č. 536/2018(1) – nový KT: 31. 5. 2020
usnesení č. 1053/2019(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 15/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 226/2020(2) – nový KT: 9. 4. 2020
usnesení č. 277/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
Odbor školství a sociálních věcí:
usnesení č. 157/2020(1) – nový KT: 1. 7. 2020
Odbor vnitřních věcí:
usnesení č. 1014/2018(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 1014/2019(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 198/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 304/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020

usnesení č. 304/2020(2) – nový KT: 30. 4. 2020
Náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu:
usnesení č. 242/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 243/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 246/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
Náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace:
usnesení č. 274/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 275/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 275/2020(2) – nový KT: 30. 4. 2020
Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie:
usnesení č. 302/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch:
usnesení č. 134/2020(3) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 264/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 289/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 294/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
usnesení č. 298/2020(1) – nový KT: 30. 4. 2020
Vypustit ze sledování:
usnesení č. 929/2018(1)
usnesení č. 930/2018(3)
usnesení č. 933/2018(3)
usnesení č. 14/2020(2)
usnesení č. 44/2020(1)
usnesení č. 83/2020(1)

Přílohy:
Příloha č. 1 – Plnění usnesení – březen 2020 A

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
březnu roku 2020
V měsíci b ř e z n u

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

SPLNĚNO

10/2019(1)

Návrh plánu kontrol na rok 2019
ukládá
zajistit provedení veřejnosprávních kontrol dle přiloženého plánu a čtvrtletní zprávy
z provedených kontrol předkládat k projednání Radě města Liberec.
P: Vozobulová Marie, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

385/2019(1) Plánu kontrol na rok 2019 – Aktualizace č. 1
ukládá
zajistit provedení všech veřejnosprávních kontrol dle přiloženého aktualizované
plánu kontrol na rok 2019 a předložit čtvrtletní zprávy z provedených kontrol
k projednání Radě města Liberec.
P: Vozobulová Marie, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

401/2019(1) Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě
Liberci v roce 2019
ukládá
zajistit softwarový nástroj na informování veřejnosti včetně zapojení veřejnosti
vkládáním dat, a to prostřednictvím stávající aplikace Marushka photo nebo případně
jiných mobilních aplikací umožňující navigaci.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

843/2019(1) MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2020

SPLNĚNO

857/2019(1) Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+

ukládá
průběžně informovat o průběhu zpracování strategického dokumentu, stavu plnění
postupových kroků a plánu harmonogramu tvorby Strategie rozvoje statutárního
města Liberec 2021+.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

999/2019(1) Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní
období 2019/2020
ukládá
zajistit provádění zimní údržby dle schváleného „Operačního plánu zimní údržby
komunikací ve městě Liberci pro období 2019–2020“ ve spolupráci se smluvním
zhotovitelem prací – Technickými službami města Liberce, a. s.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

1069/2019(2) Bezpečnost chodců v ulici Puškinova
ukládá
v případě schválení varianty A dopracovat návrh konkrétních dopravních opatření a
podat žádost o schválení na Policii ČR a MML, odbor dopravy. Následně v případě
schválení zadat instalaci dopravního značení a informativního radaru a následně
zahájit projektovou přípravu potřebnou k realizaci stavebních úprav dílčích
vytipovaných úseků.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

1129/2019(1) Vypsání ZŘ na dodávky v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ
Motýlek"
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: 03/2020

SPLNĚNO

3/2020(1)

MO Vratislavice nad Nisou – zrušení usnesení – služebnosti
ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání rady města.
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2020

SPLNĚNO

8/2020(1)

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
"Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy MPB v Liberci"
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí zadavatele
o výběru dodavatele s nejvýhodnější nabídkou (příloha č. 7) a zajistit uzavření
smlouvy s vybraným účastníkem.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

45/2020(1)

Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

46/2020(1)

Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

71/2020(1)

Schválení přijetí finančního daru od společnosti DGS Druckguss
Systeme, s. r. o.
ukládá
zajistit podepsání darovací smlouvy.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

72/2020(1)

Smlouva o nájmu pozemku a smlouva o budoucí smlouvě na VB –
Povodí Labe
ukládá
zajistit podpis obou smluv.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

76/2020(1)

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro
rok 2020
ukládá
zajistit uzavření smlouvy.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

79/2020(1)

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro
rok 2020
ukládá
zajistit uzavření smlouvy.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

106/2020(1) Schválení nové smlouvy na nájem prostor služebny MP v Liberci –
Staré Pavlovice
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

108/2020(1) Žádost o výjimku – Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT – specifická
výstroj strážníků
ukládá
uzavřít rámcovou kupní smlouvu s usnesením rady města.
P: Krajčík Ladislav, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

109/2020(1) Žádost o výjimku – Bartolini, s. r. o. – specifická výstroj strážníků
ukládá
uzavřít rámcovou kupní smlouvu s usnesením rady města.
P: Krajčík Ladislav, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

111/2020(1) Majetkoprávní operace – prodloužení doby platnosti smlouvy –
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
ukládá
zajistit zpracování a uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě.

P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

113/2020(1) Majetkoprávní operace – pronájem pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

114/2020(1) Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

115/2020(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

117/2020(2) Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kotelny ZŠ Orlí,
odl. prac. Gollova
ukládá
zajistit uzavření smlouvy s vybraným účastníkem.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

125/2020(1) Memorandum SML o spolupráci s TUL
ukládá
uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci SML a TUL na investičních akcích
města v areálu TUL.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

129/2020(2) Vypsání VŘ na "Oprava části komunikace ul. U Černého dolu
a ul. U Domoviny po rekonstrukci IS"
ukládá
po vyhodnocení nabídek předložit radě města ke schválení výběr nejvýhodnější
nabídky vybraného dodavatele.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

130/2020(1) Plánovací smlouva, smlouva o smlouvě budoucí – Chodník pro pěší
ul. Kubelíkova
ukládá
zajistit podpisy předmětných smluvních dokumentů.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

135/2020(1) Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení – rekonstrukce IC
– vybavení
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: 03/2020

SPLNĚNO

136/2020(1) Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení – rekonstrukce IC
– stavební část
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: 03/2020

SPLNĚNO

138/2020(1) MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 635_5, 635_6,
635_7 a 635_8
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2020

SPLNĚNO

142/2020(1) Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

143/2020(1) Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 – pojištění –
Aparatura GNSS
ukládá
zajistit podpis tohoto dokumentu.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

152/2020(1) Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou
ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 29. 2. 2020 a vyzvat k úhradě
poměrné části nájemného.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

153/2020(1) Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

154/2020(2) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(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 31. 8. 2020, [osobní údaj odstraněn] do 31. 10. 2020, [osobní údaj
odstraněn] do 31. 10. 2020 a [osobní údaj odstraněn] do 31. 8. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(2) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s [osobní údaj odstraněn]
do 31. 8. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(3) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s [osobní
odstraněn] do 28. 2. 2022, [osobní údaj odstraněn] do 31. 3. 2022, [osobní
odstraněn] do 31. 3. 2022, [osobní údaj odstraněn] do 30. 9. 2020, [osobní
odstraněn] do 31. 3. 2022, [osobní údaj odstraněn] do 28. 2. 2022, [osobní
odstraněn] do 31. 10. 2020, [osobní údaj odstraněn] do 31. 3. 2022 a [osobní
odstraněn] do 30. 11. 2020.

údaj
údaj
údaj
údaj
údaj

P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(4) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s [osobní údaj
odstraněn] do 31. 1. 2021 a [osobní údaj odstraněn] do 31. 7. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(5) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatek o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě s [osobní údaj odstraněn] do
31. 8. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(6) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML

ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu sociálnímu standardního typu s [osobní údaj
odstraněn] do 28. 2. 2022.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(7) 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], náhradník pro byt v DPS Borový vrch: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(8) 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] a [osobní údaj
odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

156/2020(9) Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům sociálním realizovaným v rámci IPRÚ s [osobní
údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

166/2020(1) Vyhodnocení zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné
městské mobility 2021–2030
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele dle přílohy
č. 2, a to po doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace vybraným
dodavatelem.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

167/2020(2) Vyhodnocení ZŘ na stavbu MŠ Pastelka

ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 2.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

169/2020(1) Postup projektu Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu
kamenolomu Ruprechtice
ukládá
administrovat potřebné kroky vedoucí k odstoupení od realizace projektu Rekultivace
staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice, reg. č.
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005339, a zahájení přípravy aktualizované žádosti
o podporu.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

178/2020(1) Zjednosměrnění místní komunikace Čerchovská
ukládá
informovat žadatele o výsledku projednání žádosti v radě města.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

178/2020(2) Zjednosměrnění místní komunikace Čerchovská
ukládá
v případě schválení varianty A podat žádost o schválení dopravního značení na Policii
ČR a MML, odbor dopravy. Následně v případě schválení zadat instalaci dopravního
značení.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

180/2020(1) Nad Pianovkou – realizace odvodnění komunikace
ukládá
projednat s odborem ekonomiky možnost navýšení finančních kapitálových
prostředků z rezervy odboru ekonomiky ve výši 1,3 mil. Kč pro odbor správy
veřejného majetku na zajištění financování akce „Odvodnění komunikace ul. Nad
Pianovkou“.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

189/2020(1) Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných
zakázek SML na kulturní akci Liberecký jarmark 2020 a uzavření
smlouvy o dílo se společností Elset, s. r. o. na pořádání akce
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy o dílo.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

196/2020(2) Aplikace – Liberec v mobilu
ukládá
zajistit podpisy ke smlouvě na zajištění mobilní aplikace „Liberec v mobilu“ se
společností Liberecká IS, a. s., IČ: 2545013, se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71
Liberec III, s cenou v maximální výši 944 225 Kč bez DPH a na poskytnutí následné
technické podpory s cenou v maximální výši 9 600 Kč bez DPH za měsíc.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

197/2020(1) GDPR – Pověřenec – dodatek č. 1
ukládá
zajistit podpisy k dodatku č. 1 ke smlouvě č. DS201900456 ze dne 3. 5. 2019 – Služby
Pověřence v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

199/2020(1) Přidělení vozidla ve vlastnictví SML do užívání pro služební
i soukromé účely
ukládá
zajistit podpis dohody o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

204/2020(5) Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města
Liberec
ukládá
připravit rozpočtové opatření na předpokládanou částku, která je potřeba pro
výběrové řízení.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

213/2020(1) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021–2023
neškolských příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Liberec
ukládá
seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválením či neschválením
střednědobých výhledů rozpočtu a v případě neschválení sdělit důvody tohoto
neschválení.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

216/2020(1) Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

217/2020(1) Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova –
stavební část
ukládá
zajistit vypsání a realizaci zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

218/2020(1) Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova –
dodávka vybavení
ukládá
zajistit vypsání a realizaci zadávacího.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

219/2020(1) Zrušení zadávacího řízení zpracování investiční studie modernizace
domu Vrchlického – Na Valech
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na
profilu zadavatele.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

220/2020(1) Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace
a energetických úspor ZŠ Sokolovská
ukládá
zajistit vypsání a realizaci zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

223/2020(1) Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci MS v klasickém
lyžování v Liberci 2009
ukládá
zajistit podání odvolání.
P: Audy Jan, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

224/2020(1) Schválení podání žádosti o podporu projektu "Adaptační strategie pro
Liberec"
ukládá
zajistit podání žádosti o podporu na projekt „Adaptační strategie pro Liberec“.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

226/2020(1) Vyhodnocení ZŘ na dodávky v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ
Motýlek"
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele dle přílohy
č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

227/2020(1) Žádost o udělení výjimky ze zadávání veřejné zakázky pro činnosti
vykonávané v přenesené působnosti – spolupráce mezi SML
a Technickou univerzitou v Liberci
ukládá
zajistit podpis smlouvy, dle přílohy číslo 1.
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

229/2020(1) Řešení nevyhovujícího stavu městského pozemku v ul. Mlýnská
ukládá
Informovat žadatele o výsledku projednání žádosti.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

229/2020(2) Řešení nevyhovujícího stavu městského pozemku v ul. Mlýnská
ukládá
v případě schválení varianty A v součinnosti s PČR Liberec prověřit dostupné
možnosti realizace navrhované úpravy dopravního značení, parkování a místní
úpravy provozu.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

230/2020(1) Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
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: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

231/2020(1) Převzetí povrchů komunikací v centru města po stavbě společnosti
TENZA
ukládá
zajistit uzavření uvedených smluvních dokumentů.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

232/2020(1) Sportovní areál Liberec, s. r. o. – uzavření dodatku č. 16 k nájemní
smlouvě č. 7004/06/0026
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 16 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním
městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec, s. r. o.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

233/2020(1) Memorandum ve věci zajištění pozemku pro sídlo záchranné služby

ukládá
projednat s Libereckým krajem možnost získání budovy stávající výjezdové
stanice ZZS LK v ulici Husova do majetku statutárního města Liberce.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

234/2020(1) Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2020 z Dotačního fondu
Libereckého kraje – „Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje“
ukládá
zpracovat žádosti na poskytnutí dotace do Dotačního fondu Libereckého kraje –
„Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

234/2020(2) Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2020 z Dotačního fondu
Libereckého kraje – „Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje“
ukládá
zajistit podpis žádostí do Dotačního fondu Libereckého kraje – „Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje“.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

234/2020(3) Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2020 z Dotačního fondu
Libereckého kraje – „Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje“
ukládá
podat žádosti do Dotačního fondu Libereckého kraje – „Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje“.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

235/2020(1) Pověření zastupování funkce vedoucího odboru správy veřejného
majetku na dobu určitou
ukládá
provést pověření zastupování funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku
v souladu s tímto rozhodnutím.
P: Čech Martin, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

235/2020(2) Pověření zastupování funkce vedoucího odboru správy veřejného
majetku na dobu určitou
ukládá
vypsat výběrové řízení na vedoucího odboru správy veřejného majetku.
P: Čech Martin, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

236/2020(1) Informace o rezignaci Ing. Tomáše Hampla na mandát člena ZM
Liberec
ukládá
doručit Ing. Martinu Ditrichovi osvědčení o nastoupení do funkce člena
Zastupitelstva města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

237/2020(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: 03/2020

SPLNĚNO

255/2020(1) Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv – Soukenné nám.
ukládá
zajistit ukončení nájemních smluv výpovědí a dohodou.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

261/2020(1) Jmenování členů hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné zakázky
"Projektové řízení rekonstrukce MPB Liberec"
ukládá
informovat členy hodnotící komise o rozhodnutí Rady města.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

263/2020(1) Navýšení kapacity školní výdejny ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec,
příspěvková organizace

ukládá
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

276/2020(1) Vyhodnocení ZŘ na dodavatele projektové dokumentace k projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově"
ukládá
zajistit odeslání oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení dle přílohy č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

276/2020(2) Vyhodnocení ZŘ na dodavatele projektové dokumentace k projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově"
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele dle přílohy
č. 2.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

280/2020(1) Návrh řešení správy Lesního koupaliště na základě žádosti spolku
Lesní koupaliště, s. z.
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesení rady města.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

282/2020(1) Dodatky ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících
v hromadné městské autobusové a tramvajové dopravě
ukládá
předložit návrhy obou dodatků do zastupitelstva města.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

283/2020(1) Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na pořízení rozšiřujících modulů
pro parkovací systém
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytování služeb.

P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

284/2020(1) 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: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

284/2020(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: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

285/2020(1) Schválení aktualizovaného záměru projektu "Dopravní informační
systém v Liberci"
ukládá
nárokovat do rozpočtu odboru správy veřejného majetku částku ve výši
13 750 000 Kč jako kontokorent a částku ve výši 4 650 000 Kč jako vlastní podíl na
financování projektu „Dopravní informační systém v Liberci“.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

286/2020(1) Doplnění pořadu jednání valné hromady spol. DPMLJ
ukládá
informovat představenstvo společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou, a. s. o přijatém usnesení.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

292/2020(1) Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických
výrobků a lampionů štěstí
ukládá
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2.

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

299/2020(1) Revitalizace muzejního parku – prohlášení o partnerství
ukládá
podepsat prohlášení o partnerství pro účely projektu "Záchrana pokladů
Severočeského muzea".
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020

SPLNĚNO

303/2020(1) Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS,
a. s. za rok 2019
ukládá
připravit a předložit "Zprávu o vztazích mezi statutárním městem Liberec
a Libereckou IS, a. s. za rok 2019" k podpisu primátorovi statutárního města Liberec.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020

SPLNĚNO

317/2020(1) Změna jízdních řádů MHD s účinností od 26. 3. 2020
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a písemně informovat společnost
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o usnesení Rady města
Liberec.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 03/2020

SPLNĚNO

318/2020(1) Projednání uzavření mateřských škol zřizovaných SML ve smyslu
mimořádného opatření prevence rozšíření onemocnění COVID-19
ukládá
informovat ředitele všech mateřských škol zřizovaných SML o usnesení RM.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

679/2019(3) Schválení přijetí dotace na projekt "Rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec"

ukládá
zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu
„Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního
města Liberec“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období.
P: Jokl Zdeněk, Ing.
T: 03/2020
12/2019

SPLNĚNO

901/2019(1) Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ Sociální bydlení
města Liberce
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020
10/2019

SPLNĚNO

948/2019(3) Připojení ZŠ U Soudu k MAN
ukládá
alokovat finanční prostředky na realizaci připojení ZŠ U Soudu a MŠ Rolnička na
metropolitní optickou síť Liberec do rozpočtu roku 2020 z Fondu pro informační
technologie.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
12/2019

SPLNĚNO

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: 03/2020
01/2020

NESPLNĚNO

523/2019(2) Hromadný podnět – kanalizace na sídlišti v Pilínkově
ukládá
informovat Radu města Liberec o výsledcích jednání a návrhu možných opatřeních.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020
30. 10. 2020
Radou města pověřený k jednání s aktuálním a minulým vlastníkem
a provozovatelem kanalizační soustavy byl Bc. David Novotný, který bohužel
zemřel. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba prodloužit termín jednání
o nápravě současného stavu dotčené kanalizace.

NESPLNĚNO

1014/2019(1) Zajištění shody spisové služby s NSESSS – úprava podmínek
ukládá
zajistit realizaci shody spisové služby provozované statutárním městem Liberec
a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), včetně
integrace s dalšími agendami IS SML, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Všechny funkcionality jsou uvedeny do produktivního procesu. Aktuálně probíhá
akceptační řízení s dodavatelem. Prosím o posunutí termínu do 30. 4. 2020. Reálný
předpoklad dokončení akceptace je v řádech jednotek pracovních dní.

NESPLNĚNO

1192/2019(2) Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace
a energetických úspor ZŠ Barvířská
ukládá
výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020
21. 4. 2020
Probíhá hodnocení nabídek, materiál předložíme do 9. RM dne 21. 4. 2020.

NESPLNĚNO

15/2020(1)

Pokračování v realizaci projektu Sociální bydlení města Liberec
Bytový dům E
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020

Schválení vyhodnocení ZŘ proběhne v 8. RM dne 7. 4. 2020.

NESPLNĚNO

41/2020(2)

Majetkoprávní operace – pacht pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovních smluv.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020
31. 5. 2020
Smlouvy jsou připraveny k podpisu – není možné dát podepsat (uzavření úřadu),
následně bude podpis p. primátora.

NESPLNĚNO

42/2020(1)

Majetkoprávní operace – výpůjčka a pacht pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv o výpůjčce a smlouvy o pachtovní.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020
31. 5. 2020
Smlouvy jsou připraveny k podpisu – není možné dát podepsat (uzavření úřadu),
následně bude podpis p. primátora.

NESPLNĚNO

44/2020(1)

Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garáže
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020
Vypustit ze sledování
Rada města dne 7. 4. 2020 zrušila usn. č. 321/2020.
Návrh na vypuštění ze sledování v 9. RM – 21. 4. 2020.

NESPLNĚNO

83/2020(1)

Zajištění koordinátorů BOZP na staveništích na akcích realizovaných
odborem správy veřejného majetku
ukládá
v souladu se zákonem 309/2006 Sb. jmenovat koordinátora BOZP v realizaci stavby
v případech akcí realizovaných z dotačních zdrojů a staveb technologicky náročných
na provádění koordinátora BOZP a s přihlédnutím na personální možnosti odboru.
P: Novotný David, Bc.
T: 03/2020
Vypustit ze sledování
Z důvodu úmrtí vedoucího odboru, který byl držitelem oprávnění koordinátora
BOZP.

Návrh na vypuštění ze sledování v 9. RM – 21. 4. 2020.

NESPLNĚNO

112/2020(1) Majetkoprávní operace – pacht pozemku
ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020
31. 5. 2020
Smlouva je připravena k podpisu – není možné dát podepsat (uzavření úřadu),
následně bude podpis p. primátora.

NESPLNĚNO

134/2020(3) Záměr: Prodloužení nájemní smlouvy s JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ,
spol. s r. o., o provozování Městského plaveckého bazénu
ukládá
c) zajistit přípravu dodatku č. 13 k nájemní smlouvě a předložit jej k projednání radě
města a zastupitelstvu města.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Bod nepředložen z důvodu nekonání ZM.

NESPLNĚNO

157/2020(1) Návrh na zvýšení nájemného v městských bytech ve vlastnictví
statutárního města Liberec
ukládá
písemně informovat všechny dotčené nájemce o navýšení cen nájemného k datu
1. 7. 2020.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 03/2020
1. 7. 2020
Nesplněno – nový termín 1. 7. 2020, z důvodu programu Ides, který to v březnu
technicky neumožňuje.

NESPLNĚNO

191/2020(1) Uzavření smlouvy na výrobu Libereckého magazínu, vč. jeho
odvysílání kanály RTM+
ukládá
zajištění uzavření smlouvy o dílo.
P: Mejsnar Jiří, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Odbor kancelář primátora nedodal v řádném termínu aktuální vyjádření k plnění
usnesení.

NESPLNĚNO

198/2020(1) Odprodej ojetých vozidel Škoda Octavia a Škoda Fabia
ukládá
zajistit uzavření kupní smlouvy o prodeji předmětných vozidel.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Důvodem nesplnění je nouzový stav, kdy aktuálně není reálný protějšek na druhé
smluvní straně. Současně je zpoždění při podpisu způsobeno dlouhodobou nemocí
pana Vydry. Prosím posunutí termínu na 30. 4. 2020.

NESPLNĚNO

204/2020(4) Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města
Liberec
ukládá
připravit zadávací dokumentaci pro vyhlášení procesního a personálního auditu
v rámci výběrového řízení, které bude rozděleno na části.
P: Čech Martin, Ing.
T: 03/2020
15. 5. 2020
Zadávací dokumentace projednána dne 1. 4. na poradě vedení, upravena a dle
požadavku PV odeslána k připomínkování paní Prachařové, která zašle
připomínky do 12. 4. následně bude ZD dopracována a předložena poskytovateli
dotace ke schválení. Pak bude předloženo finále do RM.

NESPLNĚNO

207/2020(1) MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 773_3
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2020
31. 5. 2020
Úkol předložit operaci zastupitelstvu nebyl splněn z důvodu nekonání zastupitelstva
dne 26. 3. 2020.

NESPLNĚNO

208/2020(1) MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1173_2, 1181_5 a 1182_3
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2020
31. 5. 2020
Úkol předložit operaci zastupitelstvu nebyl splněn z důvodu nekonání zastupitelstva
dne 26. 3. 2020.

NESPLNĚNO

209/2020(1) MO Vratislavice nad Nisou – bezúplatný převod p. p. č. 1248_2,
1248_3, 1248_4, 1248_5 a 1248_6
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Pohanka Lukáš
T: 03/2020
31. 5. 2020
Úkol předložit operaci zastupitelstvu nebyl splněn z důvodu nekonání zastupitelstva
dne 26. 3. 2020.

NESPLNĚNO

225/2020(1) Vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2020
ukládá
předložit vyhlášení programu 2.1 a 2.2 dílčího Fondu rozvojové spolupráce
Dotačního fondu SML pro rok 2020 zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Nekonání ZM 3/2020.

NESPLNĚNO

226/2020(2) Vyhodnocení ZŘ na dodávky v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ
Motýlek"
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 2.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020
9. 4. 2020
Smluvní strana podepsala SoD dne 25. 3. 2020. Dne 30. 3. 2020 byla smlouva
dodavatelem doručena na SML. V nejbližší době bude předáno na podpis panu
primátorovi.

NESPLNĚNO

228/2020(1) Provozování sběrných míst
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o poskytování služby na „Provozování
sběrného místa Kateřinská“ se ZO ČSOP Kateřinky, U Lesního divadla 39, 460 14,
Liberec XVII – Kateřinky, IČ: 75113252, za celkovou cenu 222 000 Kč, dle přílohy
č. 1.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020

Smlouva čeká na podpis.

NESPLNĚNO

228/2020(2) Provozování sběrných míst
ukládá
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o poskytování služby na „Provozování
sběrného místa Rovná“ se ZO ČSOP ARMILLARIA, Rychtářská 926/14, 460 14,
Liberec XIV – Ruprechtice, IČ: 64040411, za celkovou cenu 432 000 Kč, dle přílohy
č. 2.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Smlouva čeká na podpis.

NESPLNĚNO

242/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 3A) zařazení dotací do rozpočtu SML
v roce 2020 v kompetenci rady města
ukládá
návrh rozpočtového opatření 3A) Zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020
v kompetenci rady města předložit zastupitelstvu města jako informaci.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Bude předloženo nejbližšímu zastupitelstvu.

NESPLNĚNO

243/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny rozpočtu
SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města ke schválení.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Bude předloženo v nejbližším zastupitelstvu.

NESPLNĚNO

244/2020(1) Inventarizační zpráva roku 2019
ukládá
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Nekonání ZM 3/2020.

NESPLNĚNO

246/2020(1) Majetkoprávní operace – úprava ceny pozemku p. č. 483/4, k. ú. Horní
Hanychov
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Bude předloženo v nejbližším zastupitelstvu.

NESPLNĚNO

264/2020(1) Přijetí dotace – Férové školy v Liberci II
ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Bod nepředložen z důvodu nekonání ZM.

NESPLNĚNO

274/2020(1) Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí
zastupitelstva města
ukládá
předložit materiál o změně personálního obsazení zastupitelstvu města.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Zastupitelstvo města se dne 26. 3. 2020 neuskutečnilo, materiál bude předložen na
následujícím jednání zastupitelstva.

NESPLNĚNO

275/2020(1) Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 – rozdělení dotace
a změny ve složení pracovní skupiny
ukládá
předložit ke schválení zastupitelstvu města poskytnutí dotace Ministerstva kultury
ČR z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 15 000 Kč Svazu českých
a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha,
IČ: 00031712.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Zastupitelstvo města se dne 26. 3. 2020 neuskutečnilo, materiál bude předložen na
následujícím jednání zastupitelstva.

NESPLNĚNO

275/2020(2) Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 – rozdělení dotace
a změny ve složení pracovní skupiny
ukládá
předložit ke schválení zastupitelstvu města poskytnutí povinného příspěvku 10 %
z rozpočtu města ve výši 3 002 Kč dle Zásad Ministerstva kultury České republiky
pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Svazu
českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha,
IČ: 00031712.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Zastupitelstvo města se dne 26. 3. 2020 neuskutečnilo, materiál bude předložen na
následujícím jednání zastupitelstva.

NESPLNĚNO

277/2020(1) Provoz systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Návrh na zrušení usnesení předložen na jednání 8. RM dne 7. 4. 2020.

NESPLNĚNO

278/2020(1) Podnět k pořízení 112. změny územního plánu města Liberec
zkráceným postupem (Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje)
ukládá
předložit materiál "Podnět k pořízení 112. změny územního plánu města Liberec
zkráceným postupem (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje)"
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Nekonání ZM 3/2020.

NESPLNĚNO

289/2020(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt
Majáles
ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2020

30. 4. 2020
Bod nepředložen z důvodu nekonání ZM.

NESPLNĚNO

294/2020(1) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky zastupitelstvu města k projednání.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Bod nepředložen z důvodu nekonání ZM.

NESPLNĚNO

295/2020(1) Schválení
licenční
smlouvy
pro
obecné
vyobrazování
architektonického díla Televizního vysílače a horského hotelu Ještěd u
Liberce
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Čeká se na podpis smlouvy.

NESPLNĚNO

297/2020(1) Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných
zakázek SML za účelem vypracování koncepce sportu statutárního
města Liberec a uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem společností
Moore Czech Republic, s. r. o.
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy o dílo.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Čeká se na podpis smlouvy.

NESPLNĚNO

298/2020(1) Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se
společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r. o.
ukládá
předložit tento materiál k projednání Zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Bod nepředložen z důvodu nekonání ZM.

NESPLNĚNO

300/2020(1) Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Nekonání ZM 3/2020.

NESPLNĚNO

301/2020(1) Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec,
a. s.
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Nekonání ZM 3/2020.

NESPLNĚNO

302/2020(1) Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu FCC Liberec, s. r. o.
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 03/2020
30. 6. 2020
Odloženo.

NESPLNĚNO

304/2020(1) E-learningové vzdělávání zaměstnanců statutárního města Liberec
prostřednictvím vzdělávacího portálu, implementace a údržba aplikací
vzdělávacího portálu
ukládá
zajistit realizaci implementace aplikací a vzdělávacího portálu e-learningového
vzdělávání zaměstnanců statutárního města Liberec.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Zavedení do reálného procesu bude zahájeno okamžitě po podpisu smlouvy.
Důvodem nesplnění je stanovení velmi krátkého času ke splnění úkolu. Prosím
o prodloužení termínu do 30. 4. 2020. Reálně předpokládám uvedení do reálného
procesu v řádech jednotek pracovních dnů po podpisu smlouvy.

NESPLNĚNO

304/2020(2) E-learningové vzdělávání zaměstnanců statutárního města Liberec
prostřednictvím vzdělávacího portálu, implementace a údržba aplikací
vzdělávacího portálu
ukládá
zajistit podpisy ke smlouvě na zajištění e-learningového vzdělávání zaměstnanců
statutárního města Liberec prostřednictvím vzdělávacího portálu se společností
Rentel, a. s.: se sídlem Pod Třešněmi 1120/18A,152 00 PRAHA 5 – Hlubočepy,
v celkové hodnotě 360 000 Kč bez DPH za rok.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Smlouva je aktuálně v procesu podpisu. Důvodem nesplnění je stanovení velmi
krátkého času ke splnění úkolu. Prosím o prodloužení termínu do 30. 4. 2020.
Reálně předpokládám podepsání smlouvy s řádech jednotek pracovních dnů.

NESPLNĚNO

305/2020(1) Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2020
ukládá
předložit zastupitelstvu města formou informace.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 03/2020
30. 4. 2020
Nekonání ZM 3/2020.

Z prodloužených termínů nejsou splněna usnesení:
NESPLNĚNO

536/2018(1) Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ – Sociální bydlení
města Liberce – Bytový dům C
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací.
P: Benda Martin, Ing.
T: 03/2020
07/2018
31. 5. 2020
Schválení rozpočtu 8. RM dne 7. 4. 2020.

NESPLNĚNO

929/2018(1) Vypsání zadávacího řízení "Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy
koupelen – B"

ukládá
zajistit vypsání a realizaci zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020
10/2018
Vypustit ze sledování
Usnesení 929/2018 zrušeno usnesením č. 971/2019. Prosíme vypustit ze sledování.
Návrh na vypuštění ze sledování v 9. RM – 21. 4. 2020.

NESPLNĚNO

930/2018(3) Vypsání zadávacího řízení "Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy
společných prostor – F"
ukládá
a výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací předložit
radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020
03/2019
Vypustit ze sledování
Dokumentace je v přípravě, vzhledem ke značné změně zadávacích podmínek
musejí být schváleny nové ZD, bude toto usnesení zrušeno. Prosíme vypustit ze
sledování.
Návrh na vypuštění ze sledování v 9. RM – 21. 4. 2020.

NESPLNĚNO

933/2018(3) Vypsání zadávacího řízení "Česká 617 – stavební úpravy společných
prostor – E"
ukládá
a výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací předložit
radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 03/2020
03/2019
Vypustit ze sledování
Dokumentace je v přípravě, vzhledem ke značné změně zadávacích podmínek
musejí být schváleny nové ZD, bude toto usnesení zrušeno. Prosíme vypustit ze
sledování.
Návrh na vypuštění ze sledování v 9. RM – 21. 4. 2020.

NESPLNĚNO

1014/2018(1) Zajištění shody spisové služby provozované statutárním městem
Liberec a národního standardu pro elektronické systémy spisové
služby

ukládá
zajistit realizaci shody spisové služby provozované statutárním městem Liberec
a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), včetně
integrace s dalšími agendami IS SML, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 03/2020
12/2018
30. 4. 2020
Všechny funkcionality jsou uvedeny do produktivního procesu. Aktuálně probíhá
akceptační řízení s dodavatelem. Prosím o posunutí termínu do 30. 4. 2020. Reálný
předpoklad dokončení akceptace je v řádech jednotek pracovních dní. Tento úkol
je duplicitní s úkolem číslo: 1014/2019(1).

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: 03/2020
01/2020
30. 4. 2020
Probíhá vyhodnocení obdržených nabídek.

NESPLNĚNO

14/2020(2)

Analýza provozu systému sdílených kol v Liberci za rok 2019 a návrh
podmínek provozu na rok 2020
ukládá
předložit RM cenové nabídky od poskytovatelů provozu systému sdílených kol na
rok 2020.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 03/2020
02/2020
Vypustit ze sledování
Zrušeno RM dne 17. 3. 2020 usn. č. 277/2020.
Návrh na vypuštění ze sledování v 9. RM – 21. 4. 2020.

