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

INFORMACE
pro 10. zasedání zastupitelstva města 26.11.2020

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2020

Zpracoval:

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

Projednáno: ve 23. RM – 16. 11. 2020
Předkládá:

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

Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování v měsíci říjnu roku 2020 je navrženo takto:
Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie:
usnesení č. 911/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
Odbor kancelář architektury města:
usnesení č. 272/2020(2) – nový KT: 1. 12. 2020
Odbor ekonomiky:
usnesení č. 925/2020(1) – nový KT: 20. 11. 2020
MO Vratislavice nad Nisou:
usnesení č. 348/2020(1) – nový KT: 30. 11. 2020
usnesení č. 349/2020(1) – nový KT: 30. 11. 2020
Odbor správy veřejného majetku:
usnesení č. 523/2019(2) – nový KT: 31. 5. 2021
usnesení č. 943/2019(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 128/2020(1) – nový KT: 31. 8. 2021
usnesení č. 957/2020(1) – nový KT: 1. 12. 2020
Odbor strategického rozvoje a dotací:
usnesení č. 121/2018(1) – nový KT: 31. 1. 2021
usnesení č. 335/2020(1) – nový KT: 31. 3. 2021
usnesení č. 466/2020(2) – nový KT: 30. 11. 2020
usnesení č. 757/2020(1) – nový KT: 30. 11. 2020
usnesení č. 759/2020(2) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 759/2020(3) – nový KT: 31. 1. 2021
usnesení č. 861/2020(1) – nový KT: 31. 12. 2020
usnesení č. 903/2020(2) – nový KT: 20. 11. 2020
Odbor majetkové správy:
usnesení č. 845/2020(1) – nový KT: 30. 11. 2020
usnesení č. 845/2020(2) – nový KT: 30. 11. 2020
usnesení č. 845/2020(3) – nový KT: 30. 11. 2020
Odbor vnitřních věcí:
usnesení č. 15/2017(2) – nový KT: 30. 6. 2021
usnesení č. 920/2020(1) – nový KT: 30. 11. 2020
usnesení č. 922/2020(1) – nový KT: 20. 11. 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 – plnění usnesení RM – říjen 2020 A

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
říjnu roku 2020
V měsíci ř í j n u

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

SPLNĚNO

730/2019(1) Provozování krematoria, pohřební služby a hřbitovů
ukládá
v závislosti na změně cen vstupních nákladů – energií zpracovat aktualizaci ceníků
pohřebních služeb a předložit je Radě města Liberec ke schválení.
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

731/2019(1) Dopravní napojení přes ul. Nová Pastýřská v Liberci
ukládá
v souladu s přijatými usneseními rady města pokračovat v přípravě staveb spočívající
v inženýrské činnosti spojenou s vydáním stavebních povolení staveb.
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

341/2020(1) Operační plán letního čištění komunikaci ve městě Liberec 2020
ukládá
zajistit provádění letního čištění dle Operačního plánu letního čištění města Liberce
pro rok 2020 ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací – Technickými službami
města Liberce, a. s.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

608/2020(1) Placená vyhrazená stání – obnovení vydávání souhlasů
ukládá
vydávat souhlasná stanoviska odboru správy veřejného majetku k žádostem o zřízení
vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec, vyjma
katastrálního území Vratislavice nad Nisou.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

664/2020(1) Opětovné vypsání ZŘ na dodávku vnitřního vybavení k projektu
MŠ Pastelka

ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodávku vnitřního vybavení
a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

688/2020(2) Oprava světelného signalizačního zařízení LB.08 Londýnská –
Ostašovská Liberec
ukládá
po uzavření smlouvy o dílo zajistit realizaci díla „Oprava světelného signalizačního
zařízení LB.08 Londýnská – Ostašovská Liberec“.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

732/2020(1) Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

733/2020(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

735/2020(2) Prominutí plateb nájemného v souvislosti s nouzovým stavem
vyhlášeným z důvodu výskytu koronaviru (SARS CoV-2) dle
stanoviska MV ČR
ukládá
zajistit vyrozumění jednotlivých nájemců o schváleném prominutí dluhu dle přílohy
č. 2.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

760/2020(1) Záměr vzniku „Fond pro obnovu hist. cenných objektů v městské
památkové zóně a zóně intenzivní péče"

ukládá
zpracovat návrh podmínek pro vyhlášení programu „Fond pro obnovu historicky
cenných objektů v městské památkové zóně a zóně intenzivní péče".
P: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

765/2020(2) Revokace usnesení o vypsání ZŘ a schválení přímého zadání prací
příspěvkové organizaci TSML
ukládá
zajistit navýšení finančního příspěvku v rámci rozpočtového opatření ve výši
7 065 355,41 Kč společnosti TSML, p. o.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

789/2020(1) Majetkoprávní operace – pronájem pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

790/2020(1) Majetkoprávní operace – výpůjčka a pacht pozemků
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv o výpůjčce a smlouvy o pachtovní.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

793/2020(1) Majetkoprávní operace – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

794/2020(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

808/2020(1) Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby s firmou Progres
Liberec, s. r. o.
ukládá
zajistit uzavření smlouvy.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

813/2020(1) Záměr převzetí okružní křižovatky pod silnicí I/13 do vlastnictví SML
ukládá
informovat ŘSD a Liberecký kraj o výsledku projednání záměru v RM.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

814/2020(2) Vypsání VŘ na zakázku "Souvislá údržba ul. Strakonická"
ukládá
po vyhodnocení nabídek podepsat smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

841/2020(1) Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

843/2020(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – DDM Větrník Liberec, V-klub
havarijní oprava střechy
ukládá
zajistit uzavření smluvního vztahu se společností Stejskal Slánský, s. r. o., se sídlem
Dolní Vítkov 18, 463 31 Chrastava, IČ: 06214380.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

844/2020(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – havarijní oprava výtahu
Burianova 1071

ukládá
zajistit uzavření smluvního vztahu se společností MSV Liberec, s. r. o.,
Krajinská 79/11, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol, IČ: 61328952, za celkovou
nabídkovou cenu ve výši 282 796 Kč bez DPH.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

846/2020(2) Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace
a energetických úspor ZŠ Sokolovská
ukládá
zajistit zveřejnění a odeslání Revokace rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
na profilu zadavatele a odeslání všem účastníkům zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

846/2020(3) Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace a
energetických úspor ZŠ Sokolovská
ukládá
zajistit zveřejnění a odeslání rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na
profilu zadavatele a odeslání všem účastníkům zadávacího řízení.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

847/2020(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – demolice stánku na
Soukenném nám. č. p. 866, Liberec
ukládá
zajistit uzavření smluvního vztahu s vybraným zhotovitelem společností ASANO,
spol. s r. o, IČ: 25017381.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

848/2020(1) Schválení uzavření dodatku na projektovou činnost ZŠ Barvířská
ukládá
zajistit uzavření dodatku ke smlouvě se společností Agora – architektonický
a stavební atelier, spol. s r. o., IČ: 40230155.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(1) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML

ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování v jednotce nízkého standardu s [osobní údaj
odstraněn] do 30. 4. 2021.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(2) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s [osobní
odstraněn] do 28. 2. 2021, [osobní údaj odstraněn] do 31. 1. 2021, [osobní
odstraněn] do 31. 10. 2022, [osobní údaj odstraněn] do 31. 10. 2022, [osobní
odstraněn] do 30. 9. 2022, [osobní údaj odstraněn] do 30. 9. 2022, [osobní
odstraněn] do 31. 10. 2022, [osobní údaj odstraněn] do 31. 8. 2022 a [osobní
odstraněn] do 30. 11. 2022.

údaj
údaj
údaj
údaj
údaj

P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(3) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatky o prodloužení nájmu k nájemním smlouvám s [osobní údaj
odstraněn] do 30. 4. 2021 a [osobní údaj odstraněn] do 30. 4. 2021.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(4) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít dodatek o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě se [osobní údaj odstraněn]
do 30. 11. 2021.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(5) Prodloužení nájmu 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 o velikosti 1+kk v DPS
Krejčího: [osobní údaj odstraněn], náhradníci pro byty o velikosti 1+0 v DPS
Burianova: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(6) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML

ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení – bezbariérovým/upravitelným
s [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(7) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro příjmově vymezené osoby s [osobní údaj
odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(8) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k sociálním bytům standardního typu s [osobní údaj
odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(9) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k startovacím bytům s [osobní údaj odstraněn], náhradník:
[osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn],
náhradník: [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn], náhradník:
[osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj
odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

855/2020(10) Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML
ukládá
informovat nájemce [osobní údaj odstraněn] o neprodloužení doby nájmu na byt pro
příjmově vymezené osoby.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

860/2020(1) Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu v rámci projektu Centrum
aktivního života

ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

863/2020(1) Návrh na prohlášení Základní školy Husova za kulturní památku
ukládá
zajistit ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Liberci prohlášení Základní
školy za kulturní památku.
P: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

876/2020(1) Upgrade vyvolávacího systému na aktuální verzi a implementace
služby QTCloud
ukládá
zajistit provedení jednorázového upgrade vyvolávacího systému města Liberec
včetně implementace služby QTCloud (budova Uranu a Nového magistrátu) na
poslední verzi a údržbu databáze.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

881/2020(2) Zajištění ochranných prostředků v rámci pandemie COVID-19
ukládá
zajistit distribuci respirátorů FFP2 typu KN95 libereckým základním školám
zřizovaných statutárním městem Liberec.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

884/2020(1) Žádost o výjimku – oprava kamerového bodu
ukládá
uzavřít smlouvu o dílo s usnesením rady města.
P: Krajčík Ladislav, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

885/2020(1) Žádost o výjimku – nákup služebního automobilu
ukládá
uzavřít kupní smlouvu s usnesením rady města.
P: Krajčík Ladislav, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

886/2020(1) Schválení smlouvy o výpůjčce psa pro užití k výkonu činnosti městské
policie
ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce s usnesením rady města.
P: Krajčík Ladislav, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

893/2020(1) Majetkoprávní operace – rozšíření vypůjčitelů u smlouvy o výpůjčce
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

899/2020(1) Souhlas s účastí Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková
organizace, v projektu v rámci programu Erasmus+
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

903/2020(1) Vyhodnocení ZŘ na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu MŠ
Pastelka
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele dle přílohy
č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

904/2020(2) Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP "Územní studie krajiny
pro ORP Liberec"
ukládá
předložit informaci zastupitelstvu města o schválení přijetí dotace.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

908/2020(1) Zřízení fondu pro obnovu hist. cenných objektů v MPZ a zóně
intenzivní péče

ukládá
předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu města.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

909/2020(1) Schválení kupní smlouvy o prodeji dříví na pni uzavřené mezi
příspěvkovou organizací Městské lesy Liberec, p. o. a společností TMR
Ještěd, a. s.
ukládá
odboru ekologie a veřejného prostoru oznámit rozhodnutí rady města příspěvkové
organizaci Městské lesy Liberec.
P: Sládková Lucie, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

912/2020(1) Hromadný podnět obyvatel na rozšíření počtu parkovacích stání –
Hodkovická
ukládá
Informovat žadatele o výsledku projednání žádosti.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

913/2020(1) Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro
GasNet, s. r. o. – "Reko MS Liberec – Slovanské údolí +1"
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: 10/2020

SPLNĚNO

915/2020(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: 10/2020

SPLNĚNO

915/2020(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: 10/2020

SPLNĚNO

915/2020(3) Schválení vyhrazených stání pro invalidy
ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP [osobní údaj odstraněn] na
komunikaci ul. [osobní údaj odstraněn].
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

916/2020(1) Záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most,
a pozemků p. č. 1988, 1989 a část pozemku p. č. 1983/1, k. ú. Vesec
u Liberce
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a zveřejnit záměr pronájmu pozemků
p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, a pozemků p. č. 1988, 1989 a části pozemku 1983/1,
k. ú. Vesec u Liberce, na úřední desce Magistrátu města Liberec po dobu 15 dnů.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

919/2020(1) Schválení ručitelského prohlášení k úvěrové smlouvě mezi DPMLJ
a Raiffeisenbank
ukládá
předložit uzavření smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

923/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 9A) zařazení dotací do rozpočtu SML
v roce 2020 v kompetenci rady města
ukládá
návrh rozpočtového opatření 9A) Zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020
v kompetenci rady města předložit zastupitelstvu města jako informaci.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

924/2020(1) Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
ukládá
předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu
SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města ke schválení.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

926/2020(1) Majetkoprávní operace – prodej podílu na stav. pozemku k bytové
jednotce
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

927/2020(1) Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Rochlice
u Liberce
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

928/2020(1) Majetkoprávní operace
k. ú. Kunratice u Liberce

–

bezúplatný

převod

pozemku

–

ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

929/2020(1) Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Doubí
u Liberce
ukládá
předložit záměr majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

930/2020(1) Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Liberec za
k. ú. Františkov u Liberce
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

931/2020(1) Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Vesec u Liberce
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

932/2020(1) Majetkoprávní operace – prodeje pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

933/2020(1) Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Horní Růžodol
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

934/2020(1) Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Liberec
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

935/2020(1) Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků
ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

936/2020(1) Majetkoprávní operace – záměr výkupu části pozemku – k. ú. Liberec
(Wintrova ul.)
ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Karban Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

940/2020(1) Projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za účetní rok
2018/2019 včetně zprávy o vztazích a návrhu na rozdělení zisku
ukládá
jedinému členu představenstva Sportovní areál Ještěd, a. s., zajistit provedení účetní
operace.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

945/2020(1) Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu ve vlastnictví SML –
Tanvaldská 287, Liberec 30
ukládá
zaslat uvedenému uživateli bytu výpověď z nájmu bytu dle § 2288 odst. 1 písm. a)
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

946/2020(1) Návrh na úpravu platů dvou ředitelů p. o. SML v souvislosti s jejich
postupy do vyššího platového stupně
ukládá
ve spolupráci s personálním oddělením Magistrátu města Liberec zajistit vypracování
příslušných dodatků ke smlouvě o odměňování obou ředitelů příspěvkových
organizací statutárního města Liberec.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

947/2020(1) Souhlas s čerpáním investičního fondu a účastí Zoologické zahrady
Liberec v projektech
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

949/2020(1) Návrh odpovědi na písemnost adresovanou Zastupitelstvu města
Liberec
ukládá
předložit materiál "Návrh odpovědi na písemnost adresovanou Zastupitelstvu města
Liberec" k projednání v zastupitelstvu.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

950/2020(1) Schválení dodatku č. 1 k SoD na úpravu zahrady MŠ Motýlek
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku č. 1.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

951/2020(1) Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k ukončenému
projektu "Volnočasové plochy Liberec I"
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

952/2020(1) Doplnění projektu "Parkovací dům" do strategického rámce městské
mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023 (SUMF) a do
Akčního plánu
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

953/2020(1) Vydání 112. změny územního plánu města Liberec – Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje
ukládá
zajistit předložení materiálu "vydání 112. změny územního plánu města Liberec –
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje" k projednání v Zastupitelstvu
města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

955/2020(1) Schválení poskytnutí finančního daru na rekonstrukci ptačí
poslechové vyhlídky v prostoru lesíku „Opičák“ pro ZO ČSOP
Armillaria
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

958/2020(1) Schválení výsledku VŘ na zakázku "Odtah a úschova vozidel
a likvidace autovraků"
ukládá
zajistit podpis rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 1
a následně zajistit jeho zveřejnění a odeslání.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

958/2020(2) Schválení výsledku VŘ na zakázku "Odtah a úschova vozidel
a likvidace autovraků"
ukládá
zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem – společností Odtahová služba
Říha, s. r. o., IČ 272 97 811, se sídlem Krokova 587/23, 460 07 Liberec s cenou díla
ve výši 1 318 750 Kč bez DPH.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020

SPLNĚNO

959/2020(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: 10/2020

SPLNĚNO

961/2020(1) Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
a vyměřeného penále – IQLANDIA, o. p. s.
ukládá
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec k projednání.
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D.
T: 10/2020

SPLNĚNO

963/2020(1) Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR – GŘ HZS ČR a schválení
vlastního podílu města
ukládá
předložit zastupitelstvu města k projednání přijetí účelové investiční dotace
a schválení výše vlastního podílu statutárního města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

968/2020(1) Provozně ekonomický model provozování sportovního parku Liberec
ukládá
předložit zastupitelstvu informaci o zpracování provozně ekonomického modelu
provozování sportovního parku Liberec dle přílohy č. 1.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

969/2020(1) Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

970/2020(1) Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2020
ukládá
předložit zastupitelstvu města formou informace.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

973/2020(2) Nákup 30 000 kusů respirátorů pro zaměstnance SML
ukládá
zajistit uzavření smlouvy na nákup 30 000 kusů respirátorů FFP2 typu KN95 pro
potřeby zaměstnanců statutárního města Liberec se společností GetReady, s. r. o.,
IČ: 01877381, se sídlem Truhlářská 342/5, Liberec II – Nové Město, 460 01
Liberec 1, s cenou v maximální výši 313 500 Kč bez DPH, dle přílohy č. 9.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 10/2020

SPLNĚNO

974/2020(1) Společná deklarativní nabídka Libereckého kraje a statutárního města
Liberec na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecko počínaje
1. 2. 2021

ukládá
podepsat Společnou deklarativní nabídku.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.
T: 10/2020

SPLNĚNO

975/2020(1) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na
podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 dle přílohy č. 2.
P: Kalous Pavel, Mgr.
T: 10/2020

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
SPLNĚNO

675/2020(1) Výjimka ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML
dle čl. 7.12 Všeobecná výjimka pro RM na zhotovení projektové
dokumentace pro akci "Liberec – ul. Vítězná II. etapa"
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy na akci "Liberec – ul.Vítězná, II.etapa".
P: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing.
T: 10/2020
07/2020

SPLNĚNO

737/2020(1) Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – zajištění oprav a výměny
požárních dveří
ukládá
zajistit uzavření smluvního vztahu se společností WOODCOTE CZ, a. s., se sídlem
U Pekařky 281/3, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 61860085.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020
09/2020

SPLNĚNO

801/2020(1) Podání žádostí o změnu závazných podmínek ve smlouvách
o poskytnutí dotace

ukládá
zajistit vypracování žádostí o změnu smluv o poskytnutí dotací z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic, včetně podpisu
primátora a jejich odeslání.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020
09/2020

SPLNĚNO

874/2020(1) Pronájem historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle přílohy č. 5.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 10/2020
09/2020

NESPLNĚNO

943/2019(1) Správa a údržba parkovacího systému v letech 2016–2018
ukládá
předložit radě města zprávu o správě a údržbě parkovacího systému za rok 2019.
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2020
31. 12. 2020
Materiál se aktuálně zpracovává.

NESPLNĚNO

348/2020(1) MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.
P: Pohanka Lukáš
T: 10/2020
30. 11. 2020
Termín prodloužen z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti odpovědného referenta.

NESPLNĚNO

349/2020(1) MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.

P: Pohanka Lukáš
T: 10/2020
30. 11. 2020
Termín prodloužen z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti odpovědného referenta.

NESPLNĚNO

466/2020(2) Vypsání ZŘ na stavební práce a podání dotační žádosti projektu
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku"
ukládá
zpracovat žádost o podporu na projekt IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na
Výběžku“ a předložit žádost ke schválení radě města.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020
30. 11. 2020
Projekt bude předložen do dvou operačních programů a čekáme na vyčíslení částky
do jednotlivých programů od externího dodavatele.

NESPLNĚNO

757/2020(1) Opětovné vypsání ZŘ na dodavatele stavby v projektu „Stavební
úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska“
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavby a výsledek
zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020
30. 11. 2020
Účastník vyzván k doložení.

NESPLNĚNO

759/2020(2) Schválení postupu v rámci vybudování komunikace ke kamenolomu
Ligranit
ukládá
zajistit zpracování návrhů smlouvy o spolupráci, smlouvy o směně a smlouvy
o podpoře de minimis, tyto projednat se společností LIGRANIT, a. s., a návrhy smluv
předložit ke schválení příslušným orgánům města.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020
31. 12. 2020
Návrhy smluv jsou stále v jednání.

NESPLNĚNO

845/2020(1) Schválení výjimky ze směrnice č.3RM – servis výtahů v BD

ukládá
zajistit odeslání výpovědi smlouvy č. S-266 na servis výtahů v domech
s pečovatelskou službou Burianova č. p. 969, 1070 a 1071 uzavřené dne 28. 12. 2000
mezi statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec,
IČ: 002629798, v zastoupení zplnomocněnou společností LADA MARTIMEX,
IČ: 16400089 a společností MSV Liberec, s. r. o., IČ: 61328952 ve znění pozdějších
dodatků.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020
30. 11. 2020
Nesplněno z důvodu omezení provozu SML, není umožněn Home Office.

NESPLNĚNO

845/2020(2) Schválení výjimky ze směrnice č.3RM – servis výtahů v BD
ukládá
zajistit odeslání výpovědi smlouvy č. S-512 na servis výtahů v bytových domech
Krajní č. p. 1575 – 1580 uzavřené dne 3. 4. 2006 mezi statutárním městem Liberec,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ: 00262978 a společností MSV Liberec,
s. r. o., IČ: 61328952 ve znění pozdějších dodatků.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020
30. 11. 2020
Nesplněno z důvodu omezení provozu SML, není umožněn Home Office.

NESPLNĚNO

845/2020(3) Schválení výjimky ze směrnice č.3RM – servis výtahů v BD
ukládá
zajistit odeslání výpovědi smlouvy č. S-732 na servis výtahů v domech
s pečovatelskou službou a bytových domech Krejčího č. p. 1172 – 1178 uzavřené dne
3. 3. 2009 mezi statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec,
IČ: 00262978 a společností MSV Liberec, s. r. o., IČ: 61328952 ve znění pozdějších
dodatků.
P: Schejbal Jaroslav, Ing.
T: 10/2020
30. 11. 2020
Nesplněno z důvodu omezení provozu SML, není umožněn Home Office.

NESPLNĚNO

861/2020(1) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Plán udržitelné městské
mobility Liberec – Jablonec nad Nisou"
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020
31. 12. 2020

Dosud neproběhla kontrola dodatku ze strany poskytovatele dotace.

NESPLNĚNO

903/2020(2) Vyhodnocení ZŘ na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu MŠ
Pastelka
ukládá
po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek zajistit uzavření kupní smlouvy
s vybraným uchazečem dle přílohy č. 2.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020
20. 11. 2020
Dne 27. 10. 2020 uplynula lhůta pro podání námitek. Dne 4. 11. 2020 doručil
vybraný uchazeč podepsanou smlouvu. Nyní probíhá kompletace smlouvy
k podpisu primátora.

NESPLNĚNO

911/2020(1) Realizace projektu Optimalizace městského mobiliáře v Liberci ve
spolupráci s TUL
ukládá
neprodleně zajistit uzavření dohody o společném záměru při realizaci projektu
Optimalizace městského mobiliáře ve statutárním městě Liberec mezi statutárním
městem Liberec a Technickou univerzitou v Liberci – Ekonomickou Fakultou se
sídlem Studentská 1402/2, Liberec I, 460 01, IČ: 46747885 dle přílohy č. 1.
P: Šolc Jiří, Mgr.
T: 10/2020
31. 12. 2021
Probíhá.

NESPLNĚNO

920/2020(1) Centrální nákup osobních ochranných prostředků
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 1.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 10/2020
30. 11. 2020
NESPLNĚNO – smlouva je na podpisu na Libereckém kraji. Prosím o posun
termínu do 30. 11. 2020.

NESPLNĚNO

922/2020(1) Rozšíření stávajícího hlasovacího systému zastupitelstva
ukládá
zajistit realizaci rozšíření stávajícího hlasovacího systému zastupitelstva
o 19 mikrofonů včetně potřebného příslušenství, tak aby každý jeden zastupitel měl
k dispozici svůj jeden mikrofon.

P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 10/2020
20. 11. 2020
NESPLNĚNO – dodávka mikrofonů by měla proběhnout týden. Prosím o posunutí
termínu do 20. 11. 2020.

NESPLNĚNO

925/2020(1) Dodatek č. 24 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001
ukládá
zajistit oboustranné podepsání dodatku č. 24 smlouvy o nájmu věcí movitých
a nemovitých ze dne 3. 1. 2001 dle přílohy č. 1.
P: Procházková Martina, Ing.
T: 10/2020
20. 11. 2020
Z důvodu situace Covid-19 jsme nuceni posunout termín.

NESPLNĚNO

957/2020(1) Oprava VO Doubská a Rolnická výjimka
ukládá
zajistit uzavření smluv o dílo.
P: Hýbner Lukáš, Mgr.
T: 10/2020
1. 12. 2020
Smlouva byla vložena do programu Croseus a po schválení bude odeslána
protistraně k podpisu.

Z prodloužených termínů nejsou splněna usnesení:
NESPLNĚNO

15/2017(2)

Integrace IS SML na registr smluv včetně schválení výjimky ze
směrnice 03RM
ukládá
zrealizovat projekt „Integrace informačního systému statutárního města Liberce na
registr smluv“ dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing.
T: 10/2020
06/2017
30. 6. 2021
Systém je naiplementován do testovacího prostředí informačního systému
statutárního města Liberce. Systém by dodavatelem předveden a předán
k vnitřnímu otestování. Systém je otestován ze strany odboru informatiky a řízení
procesů společně. Je připravován uživatelský manuál, plán školení uživatelů
a úprava příslušných vnitřních směrnic úřadu. S ohledem na omezený provoz
magistrátu a omezených možností na zaškolení uživatelů prosím o posunutí termínu

do 30. 6. 2020. Plnění tohoto úkolu nijak neomezuje plnění legislativní povinnosti
zveřejňovat smlouvy v registru smluv.

NESPLNĚNO

121/2018(1) Koordinace investiční akce "zóna Ostašov"
ukládá
připravit návrh dalšího postupu a předložit ho ke schválení do rady města.
P: Benda Martin, Ing.
T: 10/2020
02/2018
31. 1. 2021
Do RM bude předložen materiál k revokaci usnesení.

NESPLNĚNO

523/2019(2) Hromadný podnět – kanalizace na sídlišti v Pilínkově
ukládá
informovat Radu města Liberce o výsledcích jednání a návrhu možných opatřeních.
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2020
03/2020
31. 5. 2021
Vypracovává se soudně nařízený posudek od soudního znalce a čeká se na výsledek
místního šetření.

NESPLNĚNO

128/2020(1) Zajištění pitné vody v areálu RASAV
ukládá
připravit návrh dodatku k nájemní smlouvě č. OS 201700402, který bude upravovat
financování a správu vodního díla, a to na základě předložení cenové nabídky na
zřízení vrtané studny na p. p. č. 1552/8, k. ú. Vesec u Liberce nájemcem.
P: Novotný David, Bc.
T: 10/2020
05/2020
31. 8. 2021
Do doby zkolaudování stavby studny nebude dodatek uzavírán. Po zkolaudování
pak bude následně znovu projednána možnost uzavření dodatku.

NESPLNĚNO

272/2020(2) Schválení projektového záměru Domov pro seniory Liberec
ukládá
zahájit přípravu otevřené soutěže o návrh, a soutěžní podmínky předložit radě města
ke schválení.
P: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing.
T: 10/2020
05/2020

1. 12. 2020
Na základě zadavatele došlo k nutné změně zadání, čili musí být materiál znovu
předložen na 24. RM.

NESPLNĚNO

335/2020(1) Schválení projektového záměru "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ
U Soudu" (ITI, OPŽP)
ukládá
zahájit přípravu zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele projektové
dokumentace a koordinátora BOZP.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020
06/2020
31. 3. 2021
Z důvodu nedostatku finančních prostředků, byly upřednostněny jiné projekty
a zahájení zadávacího řízení bude posunuto na jaro roku 2021.

NESPLNĚNO

759/2020(3) Schválení postupu v rámci vybudování komunikace ke kamenolomu
Ligranit
ukládá
zajistit, ve spolupráci s Městskými Lesy Liberec, p. o., zpracování návrhu smlouvy
o výpůjčce, včetně projednání se společností LIGRANIT, a. s., a návrh smlouvy
předložit radě města ke schválení.
P: Maturová Michaela, Ing.
T: 10/2020
09/2020
31. 1. 2021
Firma Ligranit navrhla jiný postup vypořádání. Bude předložena revokace
usnesení.

