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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.

I N F O R M A C E č. 202
pro 16. schůzi rady města 18.08.2020

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2020

Zpracoval: Mudrá Marie - pracovník odboru vnitřních věcí
Po schválení předložit na zasedání: ZM 7 - 03.09.2020
Předkládá: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování ve II. čtvrtletí roku 2020 je navrženo takto:
Kancelář primátora:
usnesení č. 15/2020(1) – nový KT: 30. 10. 2020
Náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu:
usnesení č. 73/2018(1) – nový KT: 30. 6. 2021
usnesení č. 169/2018(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 121/2019(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 186/2019(1) – nový KT: 30. 6. 2021
usnesení č. 228/2019(1) – nový KT: 31. 3. 2021
usnesení č. 235/2019(1) – nový KT: 31. 3. 2021
usnesení č. 95/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 98/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 100/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 105/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 107/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie:
usnesení č. 49/2020(1) – nový KT: 30. 12. 2021
usnesení č. 73/2020(1) – nový KT: 31. 7. 2020
Vypustit ze sledování:
usnesení č. 88/2019(1)
usnesení č. 264/2019(1)
usnesení č. 327/2019(1)
Přílohy:
Příloha č. 1 – Plnění usnesení ZM – II. čtvrtletí 2020 A
Příloha č. 2 – KOZM

Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění
v II. čtvrtletí roku 2020
V měsíci d u b n u r o k u 2020 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

126/2019(1) Záměr nabytí nemovitosti od ČR – Státní pozemkový úřad – Krásná
Studánka
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 04/2020

SPLNĚNO

321/2019(1) Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 159/8, k. ú. Karlinky
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

6/2020(1)

Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové
Pavlovice
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy dle schváleného usnesení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

11/2020(1)

Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy dle schváleného usnesení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

37/2020(1)

Majetkoprávní operace – prodej pozemku
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

39/2020(1)

Majetkoprávní operace – změna prodeje pozemku pod budovou
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

40/2020(1)

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020

SPLNĚNO

63/2020(1)

Podnět k pořízení 112. změny územního plánu města Liberec
zkráceným postupem (Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje)
ukládá
zajistit následné kroky v procesu pořízení změny územního plánu v souladu se
stavebním zákonem.
P: Kolomazník Petr, Ing.
T: 04/2020

SPLNĚNO

96/2020(1)

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice
ukládá
informovat žadatele o jednání zastupitelstva města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 04/2020

NESPLNĚNO

327/2019(1) Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných
pozemků v oblasti „Papírového náměstí“ a pozemků u LVT
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020
Vypustit ze sledování
Vypustit ze sledování – nahrazeno usnesením č. 150/2020.

NESPLNĚNO

15/2020(1)

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

záměr

výkupu

částí

pozemků

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 04/2020
30. 10. 2020
V řešení.

–

V měsíci k v ě t n u r o k u 2020 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

357/2019(1) Schválení dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010,
6/010/021 projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 05/2020

SPLNĚNO

65/2020(1)

Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020 v souladu
s přijatým usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 05/2020

SPLNĚNO

66/2020(1)

Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020 v souladu
s přijatým usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 05/2020

SPLNĚNO

68/2020(1)

Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí
zastupitelstva města
ukládá
zajistit jmenování nového člena a předsedy výboru pro rozvoj a životní prostředí.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 05/2020

SPLNĚNO

69/2020(1)

Účelová dotace na ochranné pomůcky DPMLJ, a. s.
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec s DPMLJ a.s. dle přílohy č. 1

P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 05/2020

SPLNĚNO

74/2020(1)

Projekt přeměny – převod jmění TSML, a. s. na jediného akcionáře
SML a smlouva o převodu činností mezi SML a TSML, p. o.
ukládá
zajistit podpis projektu přeměny na straně statutárního města Liberec dle přílohy č. 1.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 05/2020

SPLNĚNO

74/2020(2)

Projekt přeměny – převod jmění TSML, a. s. na jediného akcionáře
SML a smlouva o převodu činností mezi SML a TSML, p. o.
ukládá
uzavřít smlouvu o převodu činností dle přílohy č. 2.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 05/2020

SPLNĚNO

76/2020(1)

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti
IQLANDIA, o. p. s.
ukládá
zajistit uzavření smlouvy a proplacení dotace.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 05/2020

SPLNĚNO

78/2020(1)

Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro kino Varšava
ukládá
uzavřít tuto smlouvu.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 05/2020

SPLNĚNO

79/2020(1)

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz
koupaliště Sluníčko v roce 2020
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 05/2020

SPLNĚNO

80/2020(1)

Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se
společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r. o. a poskytnutí
podpory na překlenutí situace způsobené COVID-19
ukládá
zajistit 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.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 05/2020

SPLNĚNO

83/2020(1)

Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML
ukládá
vyhlásit pravidla podpory.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 05/2020

SPLNĚNO

84/2020(1)

Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování
sportovního areálu Liberec
ukládá
předložit dodatek č. 1 koncesní smlouvy dle přílohy č. 2 doplněný o ustanovení
zavazující obě strany vypracovat do 31. 5. 2020 metodiku způsobu stanovení
konkrétní výše finanční spoluúčasti SML na provozu areálu v důsledku krizových
opatření vyvolaných pandemií COVID-19.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 05/2020

SPLNĚNO

87/2020(1)

Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování
sportovního areálu Liberec
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě dle přílohy č. 1.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 05/2020

SPLNĚNO

117/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020 v souladu
s přijatým usnesením.

P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 05/2020

SPLNĚNO

123/2020(1) Vyhlášení dotačního programu na podporu domovních čistíren
odpadních vod
ukládá
zajistit vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotace na podporu domovních
čistíren odpadních vod zveřejněním na úřední desce.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 05/2020

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

56/2019(1)

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019
ukládá
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky
předložit ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
P: Pavlová Marie, Ing.
T: 05/2020
03/2020

SPLNĚNO

152/2019(1) Doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019
ukládá
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválené kontroly a výsledky
předložit ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
P: Pavlová Marie, Ing.
T: 05/2020
03/2020

NESPLNĚNO

73/2020(1)

Dodatky ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících
v hromadné městské autobusové a tramvajové dopravě
ukládá
zajistit podpisy obou dodatků.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 05/2020

31. 7. 2020
Pokračuje zajišťování podpisů.

NESPLNĚNO

98/2020(1)

Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Liberec
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 05/2020
31. 12. 2020
V řešení.

Z prodloužených termínů nejsou splněna usnesení:
NESPLNĚNO

88/2019(1)

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

záměr

výkupu

částí

pozemků

–

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními
operacemi.
P: Němeček Jiří, Ing., CSc.
T: 05/2020
09/2019
Vypustit ze sledování
Vlastníci pozemku na výkup nepřistoupili.

V měsíci č e r v n u r o k u 2020 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto:

SPLNĚNO

325/2019(1) Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM –
k. ú. Liberec
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

7/2020(1)

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České
mládeže do vlastnictví LK
ukládá
informovat LK a zajistit uzavření smlouvy dle schváleného usnesení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

8/2020(1)

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České
mládeže do vlastnictví SML
ukládá
informovat LK a zajistit uzavření smlouvy dle schváleného usnesení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

9/2020(1)

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků – Vesecký
rybník
ukládá
informovat Povodí Labe, státní podnik a zajistit uzavření smlouvy dle schváleného
usnesení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

38/2020(1)

Majetkoprávní operace – prodej pozemku, jehož součástí je garáž
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

77/2020(1)

Přijetí dotace – Férové školy v Liberci II
ukládá
zajistit potřebné kroky k úspěšnému zahájení realizace projektu.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

83/2020(2)

Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML
ukládá
předložit zastupitelstvu města darovací smlouvy ke schválení.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

88/2020(1)

Modernizace KNL – Etapa č. 1 – dodatek akcionářské smlouvy č. 2
ukládá
uzavřít oba dodatky smluv.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

89/2020(1)

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt
plánované kultivace pozemku
ukládá
zajistit uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

90/2020(1)

Shrnutí stávajícího stavu ve věci Interma BYTY a SBD A+G Stadion
ukládá
konzultovat s dalšími městy řešícími obdobný problém, jejich návrhy řešení včetně
právních posouzení s cílem dosažení společného řešení s ohledem na legitimní
očekávání družstevníků v souvislosti s převodem dotčených vlastnických podílů.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

91/2020(1)

Nabytí nemovitého majetku v rámci pozůstalostního řízení
ukládá
informovat soudní komisařku o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberec.

P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

96/2020(2)

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice
ukládá
v případě schválení záměru výkupu pozemku zajistit provedení všech úkonů
spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

101/2020(1) Nabytí nemovitého a movitého majetku v rámci pozůstalostního řízení
– Chomutov a Bílina
ukládá
informovat soudní komisařku o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberec.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

114/2020(4) Zápis z kontroly KV č. 6/2019 "Kontrola situace kolem
majetkoprávních operací týkajících se pozemku p. č. 2948/4
k. ú. Liberec od roku 2008 do května 2019"
ukládá
zajistit předkládání informací zastupitelstvu města o přijatých nápravných opatření,
případně návrh usnesení na jejich přijetí, vždy nejpozději do jednoho měsíce od
projednání každého dalšího zápisu z kontroly zastupitelstvem města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

115/2020(1) Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS, a. s.
ukládá
zástupci statutárního města Liberec na valné hromadě Severočeské vodárenské
společnosti, a. s. navrhnout v bodě 10. programu jednání" Volba 5 členů dozorčí
rady" k přijetí usnesení ve znění
"Valná hromada volí členem dozorčí rady SVS:
Bc. Hynek Hanza, [osobní údaj odstraněn];
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., [osobní údaj odstraněn]
PaedDr. Jiří Kulhánek, [osobní údaj odstraněn];
Ing. František Padělek, [osobní údaj odstraněn];
Mgr. Radek Reindl, [osobní údaj odstraněn]."
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

118/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 5C) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020 v souladu
s přijatým usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

120/2020(1) Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Revitalizace
fotbalového stadionu Vesec"
ukládá
zajistit podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Liberec
se spolkem TJ Sokol Doubí, z. s., IČ 46744592 dle přílohy č. 1
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

121/2020(1) Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F – žádost o prominutí
smluvní pokuty
ukládá
informovat jednatele společnosti STAV-AGENCY, s. r. o. o přijatém usnesení.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

124/2020(1) Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu
Dotačního fondu SML pro rok 2020
ukládá
informovat o revokaci usnesení – zrušení vyhlášení programů dílčího fondu
Ekofondu pro rok 2020 uveřejněním na úřední desce.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 06/2020

SPLNĚNO

125/2020(1) Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok
2020
ukládá
písemně vyrozumět žadatele o výsledku dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele
sociálních služeb na rok 2020.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

126/2020(1) Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy
a uzavření veřejnoprávní smlouvy
ukládá
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem
Liberec a obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod
Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

127/2020(1) Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace
zřizovací listiny Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o.
ukládá
zajistit podpis zřizovací listiny Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové
organizace.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

127/2020(2) Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace
zřizovací listiny Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o.
ukládá
předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změny zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

129/2020(1) Změna v personálním obsazení ve výboru pro sport
ukládá
zajistit jmenování nového člena výboru pro sport, pana Ing. Petra Faistauera.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

131/2020(1) Návrh na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu
Dotačního fondu SML žadatelům pro rok 2020
ukládá
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

133/2020(1) Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost
poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu
ukládá
zajistit uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

SPLNĚNO

136/2020(1) Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a. s. – 30. 6. 2020
ukládá
hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v příloze pozvánky.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

137/2020(1) Delegace na valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce n. N., a. s.
ukládá
hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v přílohách pozvánek na tyto
valné hromady.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

137/2020(2) Delegace na valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce n. N., a. s.
ukládá
v bodě 3.2 pozvánky na řádnou valnou hromadu hlasovat pro volbu do funkce člena
dozorčí rady takto:
pro Zdeňka Leszkovana [osobní údaj odstraněn] – PRO
pro Ing. Borise Pospíšila [osobní údaj odstraněn] – PRO
pro Bc. Milana Kroupu [osobní údaj odstraněn] – PROTI.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

137/2020(3) Delegace na valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce n. N., a. s.
ukládá
navrhnout na zařazení na program řádné valné hromady bod „Výměna člena výboru
pro audit“ a hlasovat pro:
a) odvolání člena výboru pro audit Ing. Jakuba Macka [osobní údaj odstraněn],
b) volbu nového člena výboru pro audit Ing. Borise Pospíšila [osobní údaj odstraněn].

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 06/2020

SPLNĚNO

138/2020(1) Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
ukládá
hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v příloze pozvánky.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 06/2020

SPLNĚNO

158/2020(1) Závěrečný účet a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok
2019
ukládá
zařadit požadavky ze závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2019 do
nejbližšího rozpočtového opatření.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

159/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020 v souladu
s přijatým usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

160/2020(1) Návrh aktualizace směrnice 1ZM – Rozpočtová pravidla pro statutární
město Liberec
ukládá
zveřejnit směrnici zastupitelstva města 1ZM Rozpočtová pravidla pro statutární
město Liberec.
P: Čech Martin, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

160/2020(2) Návrh aktualizace směrnice 1ZM – Rozpočtová pravidla pro statutární
město Liberec
ukládá
seznámit zaměstnance statutárního města Liberec s jejím obsahem.
P: Čech Martin, Ing.
T: 06/2020

SPLNĚNO

163/2020(1) Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace
zřizovací listiny
ukládá
zajistit plnění přijatých usnesení.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 06/2020

SPLNĚNO

177/2020(1) Metodika k dodatku č. 1 koncesní smlouvy na provozování
Sportovního areálu Liberec
ukládá
zajistit podpis metodiky.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 06/2020

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

226/2019(1) Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Ruprechtice
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Němeček Jiří, Ing., CSc.
T: 06/2020
03/2020

SPLNĚNO

233/2019(1) Majetkoprávní operace – záměr nabytí pozemků formou daru –
k. ú. Nové Pavlovice
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Němeček Jiří, Ing., CSc.
T: 06/2020
03/2020

SPLNĚNO

21/2020(1)

Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ, a. s.
ukládá
odeslat představenstvu společnosti DPMLJ žádost kvalifikovaného akcionáře
o svolání valné hromady společnosti DPMLJ k projednání jím navržených záležitostí
dle přílohy č. 1.

P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 06/2020
02/2020

NESPLNĚNO

95/2020(1)

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2A
ukládá
informovat žadatele o jednání zastupitelstva města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020
31. 12. 2020
V řešení.

NESPLNĚNO

100/2020(1) Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – SAUL, s. r. o.
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020
31. 12. 2020
V řešení.

NESPLNĚNO

105/2020(1) Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2B
ukládá
informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020
31. 12. 2020
V řešení.

NESPLNĚNO

107/2020(1) Majetkoprávní operace
k. ú. Ruprechtice

–

záměr

směny

částí

pozemků

ukládá
informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 06/2020
31. 12. 2020
V řešení.

–

Z prodloužených termínů nejsou splněna usnesení:
NESPLNĚNO

73/2018(1)

Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – AOPK ČR
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Kysela Tomáš
T: 06/2020
06/2018
30. 6. 2021
Čeká se na vyjádření AOPK ČR, nereagují.

NESPLNĚNO

169/2018(1) Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků
ukládá
zajistit uzavření smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr.
T: 06/2020
09/2018
31. 12. 2020
Řeší primátor s odborem kancelář architektury města.

NESPLNĚNO

121/2019(1) Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – Kalendář
Liberecka, spol. s r. o.
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Němeček Jiří, Ing., CSc.
T: 06/2020
07/2019
31. 12. 2020
Kalendář Liberecka za dané situace od směny ustoupil, nové jednání.

NESPLNĚNO

186/2019(1) Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Vesec
u Liberce
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Němeček Jiří, Ing., CSc.
T: 06/2020
11/2019
30. 6. 2021

Probíhají práce na znaleckém posudku, chybí kolaudace a pasportizace
komunikací, následně schválení Stavebním úřadem, pak lze vykoupit.

NESPLNĚNO

228/2019(1) Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Krásná
Studánka
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Němeček Jiří, Ing., CSc.
T: 06/2020
03/2020
31. 3. 2021
Byl zpracován znalecký posudek – probíhají jednání o ceně pozemku.

NESPLNĚNO

235/2019(1) Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Krásná
Studánka – ul. Hejnická
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Němeček Jiří, Ing., CSc.
T: 06/2020
03/2020
31. 3. 2021
Čeká se na vyjádření Katastru nemovitostí.

NESPLNĚNO

264/2019(1) Majetkoprávní operace – záměr výkupu části pozemku – k. ú. Horní
Hanychov
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Němeček Jiří, Ing., CSc.
T: 06/2020
03/2020
Vypustit ze sledování
Vypustit ze sledování, nahrazeno usnesením č. 144/2020.

NESPLNĚNO

49/2020(1)

Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na
rok 2020
ukládá
zajistit vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z Ekofondu Dotačního
fondu SML na rok 2020 zveřejněním na úřední desce.
P: Šolc Jiří, Mgr.

T: 06/2020
03/2020
30. 12. 2021
Odloženo rozpočtové důvody.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 03.09.2020
Bod pořadu jednání:
Plnění usnesení zastupitelstva za II. čtvrtletí roku 2020
Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení
zastupitelstva města, tento přehled byl předložen Radě města Liberec formou informace.

MML, Odbor vnitřních věcí
Zpracoval:

Mudrá Marie - pracovník odboru vnitřních věcí

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního
Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno:

v 16. RM – 18. 8. 2020

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2020,
souhlasí
s prodloužením termínů sledování a vypuštěním ze sledování tak, jak jsou navrženy v
předložené zprávě (přílohy č. 1).
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Důvodová zpráva:
Posunutí termínů sledování ve II. čtvrtletí roku 2020 je navrženo takto:
Kancelář primátora:
usnesení č. 15/2020(1) – nový KT: 30. 10. 2020
Náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu:
usnesení č. 73/2018(1) – nový KT: 30. 6. 2021
usnesení č. 169/2018(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 121/2019(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 186/2019(1) – nový KT: 30. 6. 2021
usnesení č. 228/2019(1) – nový KT: 31. 3. 2021
usnesení č. 235/2019(1) – nový KT: 31. 3. 2021
usnesení č. 95/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 98/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 100/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 105/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 107/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie:
usnesení č. 49/2020(1) – nový KT: 30. 12. 2021
usnesení č. 73/2020(1) – nový KT: 31. 7. 2020
Vypustit ze sledování:
usnesení č. 88/2019(1)
usnesení č. 264/2019(1)
usnesení č. 327/2019(1)

Přílohy:
Příloha č. 1 – Plnění usnesení ZM – II. čtvrtletí 2020
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