STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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.
11. schůze rady města dne: 19.05.2020
Bod pořadu jednání: 57
Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2020
Stručný obsah: Radě města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady
města, tento přehled je následně předložen na vědomí Zastupitelstvu města Liberec, a to formou
informace.

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: časový plán RM
Zpracoval:

Mudrá Marie - pracovník odboru vnitřních věcí

Projednáno s:

Iva Pourová – vedoucí organizačního oddělení
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. – primátor

Předkládá:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

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

ZM 5 - 28.05.2020 (informace)
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2020,
souhlasí
s prodloužením termínů sledování a vypuštěním ze sledování tak, jak jsou navrženy
v předložené zprávě (dle přílohy č. 1),
ukládá
předložit zastupitelstvu města formou informace.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 28.05.2020
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Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci dubnu roku 2020 je navrženo takto:
Kancelář primátora:
usnesení č. 225/2020(1) – nový KT: 31. 5. 2020
usnesení č. 300/2020(1) – nový KT: 31. 5. 2020
usnesení č. 301/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
Kancelář tajemníka:
usnesení č. 329/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
MO Vratislavice nad Nisou:
usnesení č. 919/2019(1) – nový KT: 30. 6. 2020
usnesení č. 206/2020(1) – nový KT: 31. 7. 2020
Odbor majetkové správy:
usnesení č. 1196/2019(2) – nový KT: 19. 5. 2020
usnesení č. 51/2020(2) – nový KT: 9. 6. 2020
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu:
usnesení č. 294/2020(2) – nový KT: 30. 6. 2020
Odbor správy veřejného majetku:
usnesení č. 758/2018(1) – nový KT: 31. 8. 2020
usnesení č. 726/2019(1) – nový KT: 31. 7. 2020
usnesení č. 1223/2019(3) – nový KT: 31. 7. 2020
usnesení č. 175/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
usnesení č. 179/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
usnesení č. 183/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
usnesení č. 343/2020(1) – nový KT: 30. 5. 2020
Odbor ekologie a veřejného prostoru:
usnesení č. 996/2019(2) – nový KT: 30. 6. 2020
usnesení č. 338/2020(1) – nový KT: 30. 5. 2020
Odbor strategického rozvoje a dotací:
usnesení č. 1132/2019(1) – nový KT: 31. 8. 2020
usnesení č. 62/2020(1) – nový KT: 31. 8. 2020
usnesení č. 166/2020(2) – nový KT: 31. 5. 2020
usnesení č. 267/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
usnesení č. 380/2020(1) – nový KT: 14. 5. 2020
Odbor vnitřních věcí:
usnesení č. 195/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
usnesení č. 198/2020(1) – nový KT: 30. 6. 2020
Náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu:
usnesení č. 246/2020(1) – nový KT: 28. 5. 2020
Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch:
usnesení č. 294/2020(1) – nový KT: 28. 5. 2020
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Vypustit ze sledování:
usnesení č. 119/2020(2)
usnesení č. 277/2020(1)

Přílohy:
Příloha č. 1 – Plnění usnesení duben 2020 A
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
dubnu roku 2020
V měsíci d u b n u

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

SPLNĚNO

822/2019(4) Veřejné osvětlení, světelně signalizační zařízení ve statutárním městě
Liberec
ukládá
vhodným způsobem informovat Radu města Liberec o realizaci plnění schváleného
záměru.
P: Novotný David, Bc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

918/2019(1) MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 04/2020

SPLNĚNO

996/2019(1) Záměr řešení nedostatku pitné vody v Kateřinkách u Liberce
ukládá
zajistit vypracování hydrogeologických posudků pro vybrané tři lokality.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

1223/2019(2) Zřízení zóny placeného stání a záměr bezplatného parkování pro
elektromobily a sdílené automobily
ukládá
zajistit zřízení zóny placeného stání v režimu návštěvnického stání v ul. Klášterní
a instalaci parkovacího automatu.
P: Novotný David, Bc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

107/2020(3) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Frýdlant
ukládá
Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizovat dodatek č. 3
veřejnoprávní smlouvy.

P: Krajčík Ladislav, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

180/2020(2) Nad Pianovkou – realizace odvodnění komunikace
ukládá
ve spolupráci s Libereckým krajem připravit smluvní dokumenty o spolupráci při
realizaci stavby SML a Libereckého kraje a předložit jej radě města k projednání.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

182/2020(1) Jmenování členů DR spol. TSML a schválení smluv o výkonu funkce
člena DR
ukládá
informovat představenstvo společnosti Technické služby města Liberce, a. s.
o přijatém usnesení rady města.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

214/2020(1) Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

215/2020(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

238/2020(1) Odprodej ojetých vozidel městské policie
ukládá
zajistit uzavření kupní smlouvy o prodeji předmětných vozidel.
P: Krajčík Ladislav, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

254/2020(1) Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garáže
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

259/2020(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

262/2020(1) Likvidace nábytku
ukládá
zajistit likvidaci movitého majetku odvozem do sběrného dvora.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

269/2020(1) Schválení podpisu smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ Malínek"
ukládá
zajistit podpis smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. UL 2019_0042.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

276/2020(3) Vyhodnocení ZŘ na dodavatele projektové dokumentace k projektu
"Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově"
ukládá
po uplynutí lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem dle přílohy č. 3.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

279/2020(1) Záměr zřízení Dotačního programu na podporu domovních čistíren
odpadních vod

ukládá
zajistit všechny nezbytné úkony vedoucích ke zřízení městského dotačního programu
na podporu domovních čistíren odpadních vod.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

281/2020(1) Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na vypracování PD ve stupni DSP
na novou splaškovou kanalizaci ulic Lukášovská, Kadlická a Na
Výběžku
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

287/2020(1) Vypsání ZŘ na "Souvislá údržba po opravách IS – ul. Zahradní,
Liberec"
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání a vyhodnocení
zjednodušeného podlimitního řízení "Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí
– ul. Zahradní, Liberec" dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

288/2020(1) Revokace pravidel pro kompenzaci za využití pozemků města Liberec
pro stavební činnost a návrh nového postupu
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a informovat všechny relevantní správce
technické infrastruktury o přijatém usnesení.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

293/2020(1) Ocenění Kulturní počin 2019
ukládá
vyhlásit výsledky soutěže Kulturní počin roku 2019.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

293/2020(2) Ocenění Kulturní počin 2019

ukládá
poskytnout peněžité dary dle vzorové darovací smlouvy tvořící přílohu č. 1 výše
uvedeným subjektům.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

316/2020(1) Schválení výsledku VŘ na zakázku "Oprava části komunikace
ul. U Černého dolu a ul. U Domoviny po rekonstrukci IS"
ukládá
zajistit podpis rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2
a následně zajistit jeho zveřejnění a odeslání.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

316/2020(2) Schválení výsledku VŘ na zakázku "Oprava části komunikace
ul. U Černého dolu a ul. U Domoviny po rekonstrukci IS"
ukládá
zajistit podpis smlouvy s vybraným zhotovitelem Bagro – Trans, s. r. o.,
IČ: 25018329, se sídlem Rybízová 275, 460 01 Liberec XXXI s nabídkovou cenou
4 599 674 Kč bez DPH.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

321/2020(1) Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – pronájem nebytového
prostoru – garáže
ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání Rady města Liberec.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

324/2020(1) Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

325/2020(1) Zrušení zadávacího řízení optická síť ZOO II
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na
profilu zadavatele.

P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

326/2020(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ 5. května – odstranění
havárie kanalizace
ukládá
zajistit uzavření smluvního vztahu s vybraným zhotovitelem.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

327/2020(1) Vypsání veřejné zakázky na výběr dodavatele malířských prací
ukládá
zajistit vypsání a realizaci výběrového řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

328/2020(1) Návrh na úpravu platů ředitelů školských příspěvkových organizací
statutárního města Liberec
ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ředitele dotčených škol.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

332/2020(1) Vyhodnocení ZŘ na stavební práce "Sociální bydlení města Liberce –
Bytový dům E"
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele dle přílohy
č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

333/2020(1) Přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Liberec plánuje
chytře a zodpovědně"
ukládá
zahájit realizaci projektu "Liberec plánuje chytře a zodpovědně" v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, výzva č. 92.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

333/2020(2) Přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Liberec plánuje
chytře a zodpovědně"
ukládá
provést, v souvislosti se změnou v organogramu pracovních pozic, opatření pro
realizaci přijatého usnesení na odboru strategického rozvoje a dotací.
P: Čech Martin, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

340/2020(1) Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro
GasNet, s. r. o. – "Reko MS Liberec – nám. Dr. E. Beneše"
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením, a to požadováním úhrady ceny za zřízení
služebnosti ve výši 1 000 Kč pro novou veřejnou technickou infrastrukturu uloženou
v komunikacích ve vlastnictví statutárního města Liberce.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

344/2020(1) Uzavření kupní smlouvy s DPMLJ, a. s. o nákupu papírových jízdenek
na IC
ukládá
uzavřít kupní smlouvu se společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou, a. s. o prodeji papírových jízdenek dle přílohy č. 1.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

345/2020(1) Darovací smlouva – STILLKING Features, s. r. o.
ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

346/2020(1) Zajištění ochranných prostředků v rámci pandemie COVID-19
ukládá
zajistit uzavření smlouvy a distribuci ochranných prostředků jednotlivým skupinám
občanů postupy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

347/2020(1) Návrh na kandidáta pro volbu do dozorčí rady SVS
ukládá
zaslat návrh kandidáta, který bude představenstvem SVS navržen ke zvolení valnou
hromadou.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

347/2020(2) Návrh na kandidáta pro volbu do dozorčí rady SVS
ukládá
hlasovat pro Ing. Jiřího Kittnera jako nominanta na člena DR SVS za okres kandidáta.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

350/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML
v roce 2020 v kompetenci rady města
ukládá
rozpočtové opatření 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci
rady města předložit zastupitelstvu města jako informaci.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

351/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu
SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města ke schválení.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

366/2020(1) Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor – FCC
Liberec, s. r. o.
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a vyrozumět
žadatele o přijatém usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

367/2020(1) Schválení výsledku zadávacího řízení na energetické úspory
a modernizaci ZŠ Barvířská
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
s nejvhodnější nabídkou (příloha č. 1).
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

369/2020(1) Jmenování konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování
na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy
ukládá
informovat členy konkurzní komise o přijatém usnesení.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

375/2020(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti
IQLANDIA, o. p. s.
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

376/2020(1) Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, kterou se
zrušuje OZV SML č. 1/2016 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení
přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města Liberec
ukládá
předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

377/2020(1) Novelizace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec
č. 3/2009 o veřejném pořádku
ukládá
předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

378/2020(1) Změna alokace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

383/2020(1) Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení
odborné učebny ZŠ Aloisina výšina
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

384/2020(1) Účelová dotace na ochranné pomůcky DPMLJ, a. s.
ukládá
na základě usnesení zajistit podpis smlouvy o poskytnutí dotace z Libereckého kraje
dle přílohy č. 2.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

384/2020(2) Účelová dotace na ochranné pomůcky DPMLJ, a. s.
ukládá
předložit zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí účelové dotace Dopravnímu
podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., ve výši 924 243 Kč.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

385/2020(1) Schválení poskytnutí finančního daru na dokončení provozní budovy
koupaliště pro ZO CSOP Kateřinky
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

390/2020(2) Projekt přeměny – převod jmění TSML, a. s. na jediného akcionáře
SML a smlouva o převodu činností mezi SML a TSML, p. o.
ukládá
předložit projekt přeměny dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních
společností a družstev v platném znění – převod jmění Technické služby města
Liberce a.s. na jediného akcionáře statutární město Liberec uvedený v příloze č. 1 do
zastupitelstva města.

P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

390/2020(3) Projekt přeměny – převod jmění TSML, a. s. na jediného akcionáře
SML a smlouva o převodu činností mezi SML a TSML, p. o.
ukládá
předložit smlouvu o převodu činností uvedenou v příloze č. 2 do zastupitelstva města.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

391/2020(1) Poskytnutí licence pro vyobrazování historické budovy radnice
v rámci filmového projektu "Carnival Row 2"
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí licence dle přílohy č. 1.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

392/2020(1) Provoz sportparku v době koronakrize – žádost společnosti SFM
Liberec, s. r. o.
ukládá
předložit zastupitelstvu města k projednání.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

393/2020(1) Souhlas se zajištěním mimořádných služeb pro občany 65+ a se
zdravotním hendikepem v době nouzového stavu
ukládá
informovat o přijatém usnesení Komunitní středisko Kontakt, p. o.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

394/2020(1) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Technické služby města
Liberec, p. o.
ukládá
vypracovat příslušné pracovněprávní písemnosti k tomuto jmenování do funkce.
P: Čech Martin, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

395/2020(1) Jmenování vedoucího odboru správy veřejného majetku Magistrátu
města Liberec
ukládá
provést jmenování nového vedoucího odboru správy veřejného majetku podle
zákona.
P: Čech Martin, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

396/2020(1) Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2020
ukládá
předložit zastupitelstvu města formou informace.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

398/2020(1) Předpokládané dopady mimořádných opatření vlády na rozpočet
kulturních příspěvkových organizací SML
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města k projednání.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

399/2020(1) Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se
společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r.o. a poskytnutí
podpory na překlenutí situace způsobené COVID19
ukládá
předložit žádost JEŠTĚDSKÉ SPORTOVNÍ spol. s r.o., o poskytnutí podpory na
překlenutí situace způsobené COVID19 zastupitelstvu města k projednání.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

399/2020(2) Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se
společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r.o. a poskytnutí
podpory na překlenutí situace způsobené COVID19
ukládá
návrh k uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí
movitých č. 3800/00/0198 s JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. s r. o., se sídlem
Tržní nám. 1338, Liberec 1, IČ 47783176 o provozování Městského plaveckého
bazénu do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 3 zastupitelstvu města k projednání.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

400/2020(1) Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města 30. 4. 2020.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

401/2020(1) Stanovení platu řediteli p. o. Technické služby města Liberec
ukládá
předat příslušný platový výměr dle smlouvy o platových podmínkách na základě
jmenování do funkce.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

402/2020(1) Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování
sportovního areálu Liberec ze dne 17. 12. 2009 (koncesní smlouva)
uzavřené mezi statutárním městem Liberec (SML) a společností SFM
Liberec, s. r. o. (SFM)
ukládá
předložit do zastupitelstva města k projednání materiály vzaté radou města na
vědomí.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

402/2020(2) Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování
sportovního areálu Liberec ze dne 17. 12. 2009 (koncesní smlouva)
uzavřené mezi statutárním městem Liberec (SML) a společností SFM
Liberec, s. r. o. (SFM)
ukládá
připravit finální návrh dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě k odsouhlasení do 4. MRM
před projednáním v Zastupitelstvu města Liberec.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

403/2020(1) Úprava stanovení úředních dnů a hodin Magistrátu města Liberec
ukládá
zabezpečit realizaci přijatého usnesení.
P: Čech Martin, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

405/2020(1) Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování
sportovního areálu Liberec
ukládá
předložit návrh dodatku č. 1 zastupitelstvu města ke schválení v předloženém znění
se zapracováním výsledků projednání připomínek SFM.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

416/2020(1) Účetní odpis promlčených pohledávek
ukládá
seznámit ředitele dotčených příspěvkových organizací s usnesením rady města.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 04/2020

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

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: 04/2020
12/2018

SPLNĚNO

530/2019(1) Implementace a provoz systému Grantys pro správu Dotačního fondu
města
ukládá
Zajistit implementaci systému Grantys a včetně maintenance, technické a uživatelské
podpory, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 04/2020
12/2019

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
01/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

244/2020(1) Inventarizační zpráva roku 2019
ukládá
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

264/2020(1) Přijetí dotace – Férové školy v Liberci II
ukládá
PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení
Zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr.
T: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

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: 04/2020
03/2020

SPLNĚNO

305/2020(1) Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2020
ukládá
předložit zastupitelstvu města formou informace.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020
03/2020

NESPLNĚNO

919/2019(1) MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schváleného usnesení.

P: Pohanka Lukáš
T: 04/2020
30. 6. 2020
Nesplněn bod 5. – čekám na podpis smlouvy, k podpisu zasláno 21. 1. 2020, urgence
4. 5. 2020.

NESPLNĚNO

996/2019(2) Záměr řešení nedostatku pitné vody v Kateřinkách u Liberce
ukládá
zajistit zpracování žádosti o dotaci do vhodného dotačního titulu (výzvy) a následně
toto předložit Radě města Liberce.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 04/2020
30. 6. 2020
Příprava dokumentace.

NESPLNĚNO

1132/2019(1) Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Centrum aktivního
života"
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: 04/2020
31. 8. 2020
Z důvodu dodatečných informací se musela prodloužit lhůta pro podání nabídek.
Otevírání obálek je nyní stanoveno na 10. 6. 2020.

NESPLNĚNO

1223/2019(3) Zřízení zóny placeného stání a záměr bezplatného parkování pro
elektromobily a sdílené automobily
ukládá
v případě schválení záměru bezplatného stání v ZPS v režimu návštěvnického stání
pro elektromobily a sdílené automobily v režimu "carsharing", zajistit předložení
aktualizace "Všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet ve statutárním
městě Liberci" do rady města ke schválení.
P: Novotný David, Bc.
T: 04/2020
31. 7. 2020
Úprava nařízení se zdržela z důvodu pandemie.

NESPLNĚNO

51/2020(2)

Vypsání zadávacího řízení "Bytové domy – výměna vodoměrů
a měřičů tepla II"

ukládá
a výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele montážních a stavebních
prací předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020
9. 6. 2020
Stále probíhá hodnocení, vybraný dodavatel byl vyzván na doložení dokladů před
uzavřením smlouvy. Po doložení bude předložen materiál do 11. nebo 12. RM.

NESPLNĚNO

62/2020(1)

Vypsání ZŘ na TDS a BOZP v rámci projektu "Centrum aktivního
života"
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele služeb TDS a BOZP
a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020
31. 8. 2020
Nyní probíhá hodnocení nabídek.

NESPLNĚNO

119/2020(2) Vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku připojení ZOO
k optické metropolitní síti
ukládá
výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020
Vypustit ze sledování
Úkol nelze splnit, výběrové řízení je zrušeno usnesením č. 325/2020.
Návrh na vypuštění ze sledování v 11. RM – 19. 5. 2020.

NESPLNĚNO

166/2020(2) Vyhodnocení zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné
městské mobility 2021–2030
ukládá
po uplynutí lhůty pro případné námitky zajistit uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem dle přílohy č. 3.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020
31. 5. 2020
Probíhá vypořádání došlých námitek.

NESPLNĚNO

175/2020(1) Žádost o slevu na nájmu RASAV – Discgolf Liberec na turnaj 1. – 2. 8.
2020
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020
30. 6. 2020
Odloženo z důvodu pandemie.

NESPLNĚNO

179/2020(1) Žádost o odpuštění nájmu RASAV – ÚAMK – AUTOMOTOKLUB
ŠKODA 2020
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020
30. 6. 2020
Z důvodu pandemie akce přesunuta.

NESPLNĚNO

183/2020(1) Žádost o bezplatné využití RASAV – Liberecký kraj – Krajské
Dožínky
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020
30. 6. 2020
Z důvodu pandemie odloženo.

NESPLNĚNO

195/2020(1) Schválení zadávacího řízení, vypsání a realizace veřejné zakázky pro
projekt "Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů statutárního města Liberec"
ukládá
v souladu s přijatým usnesením a ve spolupráci s odborem právním a veřejných
zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek
zadávacího řízení na výběr dodavatele projektu "Rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec“.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 04/2020
30. 6. 2020
NESPLNĚNO – z důvodu zaneprázdnění členů výběrové komise se posunul termín
hodnocení nabídek. Výběrová komise zasedne k hodnocení nabídek dne 7. 5. 2020.

Prosím tedy o posunutí termínu o dva měsíce, tj. do 30. 6. 2020 včetně přípravy
materiálu do RM.

NESPLNĚNO

206/2020(1) MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 156_5
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš
T: 04/2020
31. 7. 2020
V souvislosti s aktuální situací domluveno posunutí termínu výběrového řízení
a zveřejnění.

NESPLNĚNO

267/2020(1) Schválení projektu "Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ
Klášterní", vypsání ZŘ na dodavatele stavby a podání žádosti o dotaci
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací a výsledek veřejné zakázky předložit radě města ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020
30. 6. 2020
PV zastavila všechny práce na daném projektu.

NESPLNĚNO

294/2020(2) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
ukládá
zajistit zveřejňování informací o konání akcí na webových stránkách města dle článku
4 vyhlášky.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc.
T: 04/2020
30. 6. 2020
Z důvodu COVID19 posunuto na květnové jednání ZM.

NESPLNĚNO

329/2020(1) Vyhlášení veřejné sbírky
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem ekonomiky a odborem vnitřních věcí administraci
této veřejné sbírky.
P: Čech Martin, Ing.
T: 04/2020
30. 6. 2020
Sbírka je vyhlášena – čeká se na pokyn k ukončení sbírky.

NESPLNĚNO

338/2020(1) Zajištění doplňkového zdroje vody pro obyvatele Kateřinek u Liberce,
výjimka ze směrnice
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Liberec a společností
Asociace poskytovatelů provozních úspor, z. s, se sídlem: U Staré školy 115/2,
Praha 1, Staré Město, IČ: 07774869 dle přílohy č. 1.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 04/2020
30. 5. 2020
Čekání na podpis smlouvy.

NESPLNĚNO

343/2020(1) Žádost o odklad platby za pronájem části pozemku – reklamní zařízení
v RASAV – CMG Outdoor
ukládá
informovat žadatele a odbor ekonomiky o usnesení Rady města Liberce.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 04/2020
30. 5. 2020
Probíhá jednání se společností CMG outdoor, s. r. o. o možnosti ukončení smlouvy.

NESPLNĚNO

380/2020(1) Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu MŠ Pastelka
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 04/2020
14. 5. 2020
Čeká se na podpis protistrany. Poté bude smlouva předložena k podpisu panu
primátorovi.

Z prodloužených termínů nejsou splněna usnesení:
NESPLNĚNO

758/2018(1) Řešení opěrné zídky v ul. Riegrova - Alšova
ukládá
zajistit přípravu smluvního dokumentu, který stanoví způsob spolupráce při opravě
opěrné zídky a jejím financování a předložit jej radě města ke schválení.
P: Novotný David, Bc.
T: 04/2020
09/2018

31. 8. 2020
Smluvní dokument nebyl schválen protistranou.

NESPLNĚNO

726/2019(1) Schválení zrušení projektu na přestavbu Amfiteátru na parkoviště
P+R
ukládá
veškerou projektovou dokumentaci pořízenou k projektu „Přestavba areálu
Amfiteátru v Liberci, parkoviště P+R“ předložit do likvidační komise.
P: Novotný David, Bc.
T: 04/2020
11/2019
31. 7. 2020
Podklady jsou připraveny, jednání likvidační komise bylo odloženo z důvodu
nouzového stavu a z toho vyplývajících omezení.

NESPLNĚNO

1196/2019(2) Vypsání zadávacího řízení pro výběr poskytovatele úklidových služeb
na 14 bytových objektech města Liberec
ukládá
výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení na poskytovatele služeb předložit radě
města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 04/2020
02/2020
19. 5. 2020
Nesplněno, probíhá hodnocení nabídek, účastníci byly dovyzváni k doložení
a vysvětlení. V pátek 24. 4. byly doručeny dokumenty pro materiál do RM, který
bude předložen 11. RM 19. 5.

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: 04/2020
03/2020
30. 6. 2020
NESPLNĚNO – 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. 6. 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: 04/2020
03/2020
31. 5. 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: 04/2020
03/2020
28. 5. 2020
Bude předloženo v květnovém zastupitelstvu.

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: 04/2020
03/2020
Vypustit ze sledování
Zrušeno RM dne 7. 4. 2020 usn. č. 336/2020
Návrh na vypuštění ze sledování v 11. RM – 19. 5. 2020.

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: 04/2020
03/2020
28. 5. 2020
Bod nepředložen z důvodu nekonání ZM.
Bod bude předložen v květnovém 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: 04/2020
03/2020
31. 5. 2020
Nekonání ZM 3/2020, bude předloženo do 5. ZM.

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: 04/2020
03/2020
30. 6. 2020
Nekonání ZM 3/2020, bude předloženo do 6. ZM.

