MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 30. 4. 2015

Plnění usnesení rady města za měsíc leden - březen 2015

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML
Zpracovala: Kateřina Břachová, organizační odd.

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
leden 2015
V měsíci l e d n u 2015 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
1/2015

Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec
Tiborovi Batthyánymu, primátorovi města,
předložit Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec ke schválení
zastupitelstvu města.

T: 1. jednání ZM dne 29. 1. 2015

2/2015

Uplatnění žádosti o dotaci SFDI ČR
"Cyklostezka za ČOV, Liberec"
1.

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku
v souladu s vyhlášenými podmínkami pro poskytnutí dotace Státního fondu dopravní
infrastruktury ČR zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na akce „Cyklostezka
za ČOV, Liberec“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR

T: 1/2015
2.

nárokovat potřebné finanční prostředky do rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro
rok 2015 pro akci „Cyklostezka za ČOV, Liberec“

T: 1/2015

4/2015

Dodatek č. 17 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis
dodatku č. 17 ke Smlouvě č. 10/09/0149

T: 1/2015

5/2015

Záměr Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková
organizace, pronajmout nevyužívané nebytové prostory školy na dobu
neurčitou
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany,
informovat ředitele ZŠ o usnesení RM.

T: ihned

6/2015

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat vydané rozhodnutí.

T: neprodleně

10/2015

IRRM Rochlice - Oznámení ve změně v IPRM č. 8
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit předložení Oznámení o změně v IPRM č. 8 Ministerstvu pro místní rozvoj.

T: 1/2015

11/2015

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města

T: 29. 1. 2015

14/2015

Změna v režimu užívání služebního vozidla pro služební i soukromé
účely
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
potvrdit příslušnou dohodu o užívání vozidla pro služební i soukromé účely

T: 01/2015

16/2015

Schválení zástupce statutárního města Liberec do řídícího výboru
projektu "Modernizace Krajské nemocnice Liberec"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora,
předložit návrh na jmenování Bc. Zuzany Kocumové do Řídícího výboru projektu
„Modernizace KNL“ ke schválení zastupitelstvu města.

T: 1/2015

17/2015

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. února 2015
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
1. zajistit zpracování přílohy č. 2 Organizačního řádu do 31. 1. 2015
2. předložit RM ke schválení úplné znění Organizačního řádu MML včetně jeho příloh

T: do 31. 1. 2015

18/2015

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na
rok 2015 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na
rok 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok
2015 a návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2015
zastupitelstvu města dne 29. 1. 2015 ke schválení.

20/2015

Uzavření Dohody o prominutí dluhu a vyrovnání nákladů na znalecký
posudek a nákladů soudního řízení mezi ČR-Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a statutárním městem Liberec
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.

T: 29. 1. 2015

22/2015

Záměr prodeje společnosti Technické služby města Liberce, a. s.
Tomáši Kyselovi, náměstkem primátora,
Předložit předmětný materiál ke schválení zastupitelstvu města Liberce,

T: leden 2015

24/2015

Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a°odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem ve městě Liberci
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
předložit návrh obecně závazné vyhlášky ke schválení na jednání zastupitelstva města.

T: 29. 01. 2015

25/2015

Podání žádosti o dotaci MMR ČR
„Regenerace sídliště Gagarinova III. Etapa“
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit zastupitelstvu města neprodleně návrh na podání žádosti o dotaci u°Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na akci „Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“ a v případě
kladného rozhodnutí i realizaci akce

T: 01/2015

26/2015

Schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci "Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním
městě Liberec"
Tomáši Kyselovi, náměstkovi pro technickou správu majetku města,
předložit zastupitelstvu města neprodleně návrh na přijetí dotace od Státního fondu
životního prostředí ČR na akci "Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve
Statutárním městě Liberec"

T: 01/2015

32/2015

Vypsání zadávacího řízení na poskytnutí investičního revolvingového
úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo
jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
ve spolupráci s odborem právním zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení veřejné
zakázky na akci „Poskytnutí investičního revolvingového úvěru za účelem
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev
ČR

T: neprodleně

33/2015

Dodatek č. 1 ke Směnečnému programu poskytovaného Českou
spořitelnou, a. s.
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, ve spolupráci s Ing. Zbyňkem Karbanem,
vedoucím odboru ekonomiky,

předložit materiál k posouzení do nejbližšího finančního výboru a ZM.

T: 29. 1. 2015

34/2015

Majetkoprávní operace -Prodej pozemků
Tomášovi Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.

T: 29. 1. 2015

35/2015

Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.

T: 29. 1. 2015

36/2015

Majetkoprávní operace - výkup a budoucí výkup pozemků - ul. Ptačí
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, a Tomáši
Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit do zastupitelstva návrh na ukončení této majetkoprávní operace

37/2015

Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků pro ČEZ
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města

T: 29. 1. 2015

38/2015

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora města,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.

T: 29. 1.2015

39/2015

Majetkoprávní operace - záměr výkupů pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.

T: 29. 1. 2015

40/2015

Majetkoprávní operace - Záměr nabytí nemovitosti
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.

T: 29. 1. 2015

41/2015

Majetkoprávní operace - změna usnesení - ul. Kubelíkova
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města

T: 29. 1. 2015

42/2015

Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu pozemků
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
oznámit stanovisko statutárního města Liberec Libereckému kraji

T: neodkladně

43/2015

Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy,
zajistit informování žadatele o stanovisku statutárního města Liberec

T: neodkladně

44/2015

Majetkoprávní operace - pacht pozemku
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
zajistit informování žadatele o stanovisku statutárního města Liberec

T: neodkladně

46/2015

Majetkoprávní operace - změna nájemní smlouvy reg. č. CJ MML
218989/14
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
vydat pokyn k uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. CJ MML 218989/14.
T: neodkladně

47/2015

Majetkoprávní operace – služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
zajistit zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.

T: neodkladně

48/2015

Majetkoprávní operace - změna usnesení – služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
zajistit zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.

T: neodkladně

49/2015

Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru - garážového
stání
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat
pokyn k uzavření nájemní smlouvy.

T: neodkladně

50/2015

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu
k podnikání - Radniční sklípek
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit
zpracování a podpis schváleného Dodatku č. 1.

T: neodkladně

52/2015

Pracovní skupina pro místní Agendu 21
Mgr. Janu Korytářovi náměstkovi primátora
1. Informovat dosavadní členy pracovní skupiny pro místní Agendu 21 o přijatém
usnesení rady města týkající zrušení pracovní skupiny pro místní Agendu 21.
T: bezodkladně
2. Předložit zastupitelstvu města ke schválení:
a) odvolání Kamila Jana Svobody z pozice zodpovědného politika projektu
Statutární město Liberec – Zdravé město a odvolání Ing. Pavlíny Prášilové
(provd. Tvrdíkové) z pozice koordinátorky projektu Statutární město Liberec –
Zdravé město
b) jmenování Mgr. Jana Korytáře zodpovědným politikem projektu Statutární město
Liberec – Zdravé město a jmenování Ing. Michaely Putíkové koordinátorkou
projektu Statutární město Liberec – Zdravé město
T: 01/2015

53/2015

Jmenování zástupce nositele IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou
v Regionální stálé konferenci Libereckého kraje- Zrušení usnesení ZM
č. 256/2014 a nový návrh
Jmenování zástupce nositele IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou
v Národní stálé konferenci
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit schválení zástupce nositele
IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou
v Regionální stálé konferenci a Národní stálé konferenci k projednání v zastupitelstvu
města.
T: 01/2015

54/2015

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "ZŠ
Sokolovská - rekonstrukce"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 1. 2015

55/2015

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt
"Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a
Sokolovská"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 1. 2015

56/2015

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM
Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci"
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 1. 2015

57/2015

Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na
Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 1. 2015

58/2015

Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Starý Harcov a Vesec u
Liberce SVS, a. s.
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh majetkoprávních
operací ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 01/2015

59/2015

Přijetí dotace na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi v
ORP Liberec
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit ke schválení zastupitelstvu města

60/2015

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Sluníčko", Liberec, Bezová
274/01, příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče
o občany zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy
„Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace.
T: leden 2015

61/2015

Stanovení platu ředitelky Mateřské školy "Sluníčko", Liberec, Bezová
274/01, příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče
o občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy.
T: ihned

62/2015

Jmenování zástupců za zřizovatele do školských rad
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany,
informovat školské rady prostřednictvím ředitelů ZŠ o usnesení RM a zajistit jmenovací
dekrety.

T: ihned

63/2015

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb.
a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro
Základní školu, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkovou organizaci
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče
o občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitele školy.
T: ihned

64/2015

Stažení žádosti o změnu zápisu Základní školy, Liberec Dobiášova
851/5, příspěvková organizace v rejstříku škol a školských zařízení
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče
o občany, informovat o rozhodnutí rady města Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, oddělení školského rejstříku, odbor vzdělávací soustavy.
T: ihned

66/2015

Odpis pohledávek včetně příslušenství do 20.000,- Kč
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče
o občany, ve spolupráci s odborem ekonomiky,
zajistit odpis pohledávek včetně příslušenství do 20.000,- Kč v celkové částce
31 617,20 Kč z důvodu úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě.
T: neprodleně

67/2015

Odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20.000,- Kč
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města k projednání.
T: 29. 1. 2015

68/2015

Úprava termínu v Pravidlech pro poskytnutí finančního příspěvku pro
poskytovatele služeb v sociální oblasti na období r. 2015 -2016 v bodu
2. 1.
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit úpravu termínu v Pravidlech pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti do
Zastupitelstva města Liberec.
T: 29. 1. 2015

70/2015

Vydání 52b. změny územního plánu města Liberce
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
zajistit předložení materiálu „Vydání 52b. změny územního plánu města Liberce“
k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberce.
T: do 29. 1. 2015

71/2015

Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení 71. změny územního
plánu města Liberec
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Liberec.
T: do 29. 1. 2015

73/2015

Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl (zasedací
místnost č. 210)

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov,
připravit k uzavření příslušný Dodatek č. 6 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 7/2009 ze dne
20. 2. 2009.
T: 01/2015

74/2015

Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl (zasedací
místnost č. 202)
Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov,
připravit k uzavření příslušný Dodatek č. 10 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 27/2004 ze
dne 23. 11. 2004.
T: 01/ 2015

78/2015

Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 89/2013 a č. 15/2014
PhDr. Ivanovi Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.
T: 29. 1. 2015

80/2015

Připomínkování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok
2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit tento pozměňovací návrh Zastupitelstvu města Liberec.
T: 29. 1. 2015

81/2015

Změna Organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. 2. 2015
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zveřejnit úplné znění Směrnice 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec
včetně jeho příloh na webových stránkách města.
T: neprodleně

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
493/2011

Zrušení usnesení RM č. 218/2011
Horská ulice – Plánovací smlouva – Viladům Horská
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných plánovací smlouvou předložit
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení
T: 06/2012

226/2012

Stavebně technický stav budovy Uranu
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
vhodným způsobem informovat radu města s plánem organizace výstavby opravy
obvodového pláště budovy Uranu

T: 10/2012

160/2013

Rumjancevova - úprava vnitrobloku
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Rumjancevova –
Úprava vnitrobloku“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení
a vítězného uchazeče
T: 05/2013

231/2013

Záměr založení projektu - úprava komunikací ve vnitrobloku ul.
Jeřmanická, Vesec
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
po schválení v radě města nárokovat do rozpočtu finanční částku na realizaci projektu.

T: 09/2014

444/2013

Projekt „Návrh obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci,
včetně návrhu etapizace obnovy“
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

zajistit vypsání výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dopravního
řešení včetně realizace projektové dokumentace celé komunikace Masarykova úseku
cyklostezky, který je dán generelem cyklostezek.
T: ihned

389/2014

Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní
komunikace Hašlerova
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
Nárokovat finanční prostředky na realizaci akce do rozpočtu na rok 2015
T: 11/2014

403/2014

Pronájem restaurace Radniční sklípek - schválení nájemce
Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov,
zajistit v rozpočtu města na rok 2015 prostředky k odstranění zatékání, souvisejícího
s prostorem restaurace Radniční sklípek.
T: 11/2014

569/2014

Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní
komunikace Křižanská v k. ú. Horní Suchá u Liberce
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně
související inženýrské činnosti a realizaci díla do rozpočtu na rok 2015
T: 11/2014

801/2014

Revitalizace lázní
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
informovat radu města o postupu administrace žádosti o platbu projektu Revitalizace
městských lázní na galerijní objekt.
T: 10/2014

814/2014

Pracovní verze Integrovaného plánu rozvoje území Liberec- Jablonec
nad Nisou
Ing. Michalu Vereščákovi, manažerovi IPRÚ,
prověřit připomínky k analytické části určené k prověření ve druhé fázi
připomínkování
T: 30. 11. 2014

820/2014

Schválení návrhu zadání 77. změny Územního plánu města Liberec
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,
předložit materiál Návrh zadání 77. změny Územního plánu města Liberec
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec.
T: do 4. 9. 2014
Vypustit ze sledování – usnesením zastupitelstva města č. 55/2015 bylo schváleno ukončení
pořízení 77. změny územního plánu.

859/2014

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu
„Otevřené město“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech).
T: 31. 12. 2014

903/2014

Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická – Ječná
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
na akci „Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická - Ječná“ zajistit
předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce společností
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
T: 9/2014

966/2014

Výměna poruchového řadiče SSZ na křižovatce LB. 09 Šaldovo nám.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
po oboustranném podpisu příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit
realizaci akce
T: 11/2014

967/2014

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové
osobní

dopravě pro rok 2014
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis
dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 2014.
T: 11/2014

975/2014

Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa
Dodatečné práce
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit k podpisu příslušný smluvní
dokument – dodatek č. 2 smlouvy o dílo 8/13/0073
T: 11/2014

982/2014

Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova
Dodatečné práce 2
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci
akce
T: 11/2014
2. zajistit financování akce z finančních prostředků rozpočtu odboru správy
veřejného majetku
T: 11/2014

985/2014

Sportovní areál Liberec, s. r. o. - uzavření dodatku č. 10 k nájemní
smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec a
společností Sportovní areál Liberec, s. r. o.
uzavřít dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem
Liberec a společností Sportovní areál Liberec, s. r. o.
T: 30. 11. 2014

995/2014

Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů
systém včasné intervence
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,
zajistit realizaci doporučení komise dle důvodové zprávy.

T: 30. 11. 2014

1010/2014 Elektronické zastupitelstvo - schválení vypsání veřejné zakázky
Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz
„Elektronické zastupitelstvo pro statutární město Liberec“. Finanční plnění bude

zohledněno již v návrhu rozpočtu na rok 2015.
T: 31. 12. 2014

1044/2014 Změna organizačního řádu MML, navýšení počtu zaměstnanců na
odboru SR od 1. 1. 2015
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zapracovat do návrhu rozpočtu SML na rok 2015 navýšení finančních prostředků na
realizaci navýšeného počtu zaměstnanců.
T: do 31. 12. 2014

1058/2014 „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - II. etapa 20
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku
„Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa“ – dodatečné práce, a to vítězi
řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19
Praha 1
T: 11/2014

1060/2014 „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku,
cyklostezka při silnici Vratislavická“
Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při
Silnici Vratislavická“ zhotoviteli stavby, a to vítězi řízení, společnosti Chládek a
Tintěra, a. s., IČ 62743881, Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
T: ihned
2. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace
Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při Silnici
Vratislavická“ všem účastníkům výběrového řízení
T: ihned

1069/2014 Zajištění dopravní obslužnosti na tramvajové lince číslo 11 mezi
Libercem a Jabloncem nad Nisou pro rok 2015
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
písemně informovat člena Rady Libereckého kraje p. Vladimíra Mastníka o
přijatých
21 závěrech Rady města Liberce

T: bez zbytečného odkladu

1070/2014 Elektronické zastupitelstvo statutárního města Liberec

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz
„Elektronické zastupitelstvo pro statutární město Liberec“. Finanční plnění bude
zohledněno již v návrhu rozpočtu na rok 2015
T: 31. 12. 2014

1073/2014 Žaloba společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., o nahrazení
souhlasu
s vydáním předmětu úschovy
Udělení plné moci Mgr. Martinu Heřmánkovi k zastupování
statutárního města Liberec v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním
předmětu úschovy
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit udělení plné moci k
zastupování statutárního města Liberec v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním
předmětu úschovy vedeném u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 17 C 197/2014.
T: 11/2014

1144/2014 Změna organizačního řádu MML, navýšení počtu zaměstnanců na
odboru SR od 1. 1. 2015
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zapracovat do návrhu rozpočtu SML na rok 2015 navýšení finančních prostředků na
realizaci navýšeného počtu zaměstnanců.
T: do 31. 12. 2014

Částečně jsou splněna usnesení:
17/2015

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. února 2015
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit realizaci přijatých opatření a v souvislosti se změnou Organizačního řádu, s nově
stanoveným počtem zaměstnanců a s novým organogramem pracovních pozic provést
pracovněprávní kroky vůči zaměstnancům, kterých se změny dotknou

T: do 31. 1. 2015
Částečně splněno – čeká se na přidělení dotace od MPSV ČR.
Nový kontrolní termín: 06/2015

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení:
484/2014 Skládka TKO Zlaté návrší - likvidace odpadních vod – studie
proveditelnosti
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
projednat navržené varianty se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
životního prostředí, Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. a správcem toku
Povodí Labe, a.s., a vhodným způsobem informovat radu města o výsledcích jednání.

T: srpen 2014
Splněno částečně – v procesu rozpracovanosti
Nový kontrolní termín: 05/2015

Průběžně jsou plněna usnesení:
26/2015

Schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci "Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním
městě Liberec"
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
podání žádosti na změnu dokončení akce poskytovateli dotace

T: 01/2015
Plněno průběžně – podepsaná smlouva, konečný termín akce 05/2015
Nový kontrolní termín: 06/2015

362/2011 Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva
Bc. Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucímu odboru technické
správy veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města
ke schválení.
T: 01/2012
Plněno průběžně – nesplněny podmínky smlouvy
Nový kontrolní termín: 09/2015

490/2011 Zrušení usnesení RM č. 265/2011
Plánovací smlouva - Výstavba komunikace na p. p. č. 89, k. ú.
Karlinky – U Lesíčka
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy
veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení
T: 01/2012
Plněno průběžně – změna podmínek
Nový kontrolní termín: 09/2015

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
362/2011 Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva
Bc. Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucímu odboru technické
správy veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města
ke schválení.
T: 01/2012
Plněno průběžně – nesplněny podmínky smlouvy
Nový kontrolní termín: 09/2015

490/2011 Zrušení usnesení RM č. 265/2011
Plánovací smlouva - Výstavba komunikace na p. p. č. 89, k. ú.
Karlinky – U Lesíčka
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy
veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení
T: 01/2012
Plněno průběžně – změna podmínek
Nový kontrolní termín: 09/2015

492/2011 Zrušení usnesení RM č. 362/2011
Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy
veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení
T: 01/2012
Plněno průběžně – nesplněny podmínky smlouvy
Nový kontrolní termín: 09/2015

559/2011 Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace Plánovací smlouva
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení
T: 01/2012
Plněno průběžně – směna pozemků
Nový kontrolní termín: 09/2015

870/2011 Rodinné domy – Hanychov, Irkutská – Charbinská – dopravní značení
Plánovací smlouva
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy veřejného majetku,
po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný podpis
výše uvedeného smluvního dokumentu
T: 01/2012
Plněno průběžně – žádáno o změnu značení
Nový kontrolní termín: 09/2015

48/2012

Plánovací smlouva – Horská
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru správy
veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení
T: 12/2013
Plněno průběžně – jednání s investorem
Nový kontrolní termín: 09/2015

389/2014 Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní
komunikace Hašlerova
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
Zajistit zpracování projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti
T: 11/2014
Plněno průběžně – zajišťuje se inženýrská činnost

795/2014 Revokace usnesení rady města č. 591/08
odboru hlavního architekta,
připravit podklady pro zadání a návrh dalšího postupu.
T: do 31. 10. 2014
Plněno průběžně – nebyly poskytnuty podklady pro zpracování koncepčního materiálu.
Nový kontrolní termín: 09/2015

961/2014 Vypracování revizního znaleckého posudku k určení výše majetkové
újmy, která společnosti Technické služby města Liberce, a. s., vznikla
v důsledku darování nemovitého majetku tvořícího hřbitovy
statutárnímu městu Liberec
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit
vypracování
revizního posudku k určení výše majetkové újmy, která společnosti Technické služby
města Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování nemovitého majetku tvořícího
hřbitovy statutárnímu městu Liberec a po zpracování znaleckého posudku o tomto
posudku vhodným způsobem informovat radu města a představenstvo společnosti
Technické služby města Liberce, a. s.
T: 11/2014
Plněno průběžně – probíhá jednání s TSML a právníky
Nový kontrolní termín: 04/2015

Nesplněna jsou usnesení:
963/2014 Stavebně technický průzkum budovy krematoria
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku
v roce 2015 zajistit aktualizaci projektové dokumentace výtahu pro imobilní občany
a dopracování PD na rekonstrukci pláště střechy budovy krematoria

T: 2015
Nesplněné usnesení – v roce 2015 se bude řešit PD
Nový kontrolní termín: 07/2015

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
72/2014

Schválení záměru - MEMORANDUM - mezi Statutárním městem
Liberec a Libereckým krajem
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,
záměr přijetí memoranda předložen LK
T: únor 2014
Nesplněno usnesení – změna politického vedení

265/2011 Plánovací smlouva – Výstavba komunikace na p. p. č. 89, k. ú.
Karlinky
- U Lesíčka
Bc. Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru
technické správy veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města
ke schválení.
T: červen/2013
Nesplněné usnesení – nová smlouva

491/2011 Zrušení usnesení RM č. 264/2011
Plánovací smlouva - Komunikace a inženýrské sítě Liberec XVII Karlinky - Volgogradská – Americká
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické
správy
veřejného majetku,
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení
T: 01/2012
Nesplněné usnesení – nedošlo k podpisu

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
únor 2015
V měsíci ú n o r u 2015 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
843/2014 Podání žádosti statutárního města Liberec společnosti SVS a.s. ve věci
převzetí vodního díla, uzavření smluv o zřízení služebnosti
Liberec - Horní Hanychov - ul. Ještědská, kanalizační řad MS 2009
Kanalizační řad Horní Hanychov, věž rozhodčích - restaurace Sport
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1.

Zajistit podepsání smluvních dokumentů o zřízení služebnosti na pozemky č. 762/2 a
117/2 mezi panem Hlawatsch, statutárním městem Liberec a°Severočeskou vodárenskou
společností a.s.

T: 2/2015
2. Zajistit podepsání smluvních dokumentů o zřízení služebnosti na pozemek č. 124
mezi panem Galbavým, statutárním městem Liberec a Severočeskou
vodárenskou společností a.s.
T: 2/2015

9/2015

Dohoda o spolupráci na překlenovací období v oblasti tvorby a
aktualizace Účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy
Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje
ÚMPS.DTM.DMVSLK
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
zajistit činnosti související s podpisem této dohody ze strany statutárního města
Liberec
T: do 28. 2. 2015

12/2015

Žádost o povolení použití znaku města
Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora,
vyrozumět žadatele o usnesení rady města.

15/2015

Jmenování vedoucího odboru kancelář primátora Magistrátu města
Liberec
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
provést jmenování nového vedoucího odboru kancelář primátora podle zákona

18/2015

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na
rok 2015 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na
rok 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
1. prověřit rozdíl částek v odboru kanceláře tajemníka – personální odd.
2. doplnit 1,2 mil. Kč Městské policii Liberec do položky strážní služby a změnit

zařazení Městské policie Liberec
3. prověřit usnesení zastupitelstva města směrem ke kulturnímu fondu.

25/2015

Podání žádosti o dotaci MMR ČR
„Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

1. po schválení navržených usnesení v zastupitelstvu města Liberce zajistit podání
žádosti a realizaci akce v souladu s vyhlášenými podmínkami pro poskytnutí
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zajistit podklady pro podání žádosti o
dotaci na akci „Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“
T: 02/2015

28/2015

Hromadný podnět občanů na řešení nebezpečného úseku ulice Horské
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města,
T: 02/2015

29/2015

Hromadný podnět občanů na opravu schodišť u č. p. 448/1 Aloisina
Výšina
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně
informovat autora žádosti o přijatém usnesení Rady města Liberce.
T: 02/2015

30/2015

Podnět k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod částí
komunikace – Šumná
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat
žadatele o přijatém usnesení rady města.
T: 02/2015

33/2015

Dodatek č. 1 ke Směnečnému programu poskytovaného Českou
spořitelnou, a. s.
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, ve spolupráci s Ing. Zbyňkem Karbanem,
vedoucím odboru ekonomiky,
vyjednat snížení položky – sankce za předčasné ukončení smluvního vztahu minimálně
na aktuální výši

36/2015

Majetkoprávní operace - výkup a budoucí výkup pozemků - ul. Ptačí
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
zajistit vyjádření právního odboru k ukončení této majetkoprávní operace

65/2015

Doporučení příspěvkovým organizacím Statutárního města Liberec ke
zveřejňování informací
1. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany,
seznámit příspěvkové organizace města v gesci odboru péče o občany se
schválenými doporučeními
2. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

seznámit příspěvkové organizace města v gesci odboru správy veřejného majetku se
schválenými doporučeními.

85/2015

Dodatek č. 18 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 18
ke Smlouvě č. 10/09/0149.

T: 02/2015

86/2015

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb při nájmu sloupů
veřejného osvětlení pro reklamní účely č. SML: 8/12/01011 uzavřené
dne 20. 11. 2012
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit administraci a podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb při nájmu
sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely.

T: 2/2015

87/2015

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 19/11/0095 – U Lesíčka
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, „Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě“ předložit
zastupitelstvu statutárního města Liberce ke schválení

T: 02/2015

88/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Nové řadové domy –
Bosenská
1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene“ předložit zastupitelstvu statutárního města Liberce ke schválení,

T: 02/2015
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
a) „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ před podpisem předložit na
odbor právní a veřejných zakázek ke kontrole

T: 02/2015

89/2015

Aktualizace směrnice rady č. 13RM Zásady zpracování, oběhu,
kontroly, evidence a zpřístupnění smluv statutárního města Liberec
Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
seznámit zaměstnance MML s aktualizovanými předpisy

T: ihned

93/2015

Žádost Moravské galerie v Brně
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
uzavřít ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek s Moravskou galerií v Brně
smluvní dokument o darování dvou vyřazených herních prvků - „Plachetnice“ a
„Zeměkoule“ do sbírkového uměleckoprůmyslového fondu Moravské galerie v Brně.

T: 02/2015

95/2015

Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok
2014
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů ke schválení Zastupitelstvu
města Liberec.
T: 02/2015

97/2015

Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných
optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci
stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ s Povodím
Labe, státním podnikem
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
„vzorovou Smlouvu o zřízení věcného břemene“ předložit Zastupitelstvu města Liberce
ke schválení,
b) seznam dotčených pozemků předložit Zastupitelstvu města Liberce ke schválení
a)

T: 02/2015

98/2015

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
zajistit informování jednotlivých žadatelů dle schválených usnesení.

T: neodkladně

99/2015

Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy,
vydat pokyn k informování žadatelů.

T: neodkladně

100/2015 Majetkoprávní operace - Ukončení smlouvy
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
vydat pokyn k ukončení smlouvy dohodou.

T: neodkladně

101/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit
zpracování smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.

T: neodkladně

102/2015 Majetkoprávní operace -Změna usnesení – služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit
zpracování smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.

T: neodkladně

105/2015 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace o

nerovnoměrné čerpání příspěvku na provoz v roce 2015
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí, seznámit Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec

T: neprodleně

106/2015 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace o souhlas
zřizovatele s čerpáním investičního fondu v roce 2015
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
písemně seznámit ředitelku Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec.

T: neprodleně

107/2015 Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace o
nerovnoměrné čerpání příspěvku na provoz v roce 2015
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec

T: neprodleně

108/2015 Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace o souhlas
s přijetím dědictví
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
seznámit MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec, s usnesením Rady
města Liberec

T: neprodleně

109/2015 Personální obsazení Komise pro občanské obřady a záležitosti, Komise
humanitní, Komise zdravotní a sociální, Komise pro kulturu a cestovní
ruch
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
zajistit jmenování členů komisí.

T: neprodleně

110/2015 Smlouva o spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu,
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Institutem
umění - Divadelním ústavem.

T: neprodleně

111/2015 Ukončení procesu pořizování změny územního plánu č. 77 - záměr
realizace senior komplexu
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora primátora,
předložit uvedený materiál k projednání v Zastupitelstva města Liberec.

T: 26.2.2015

112/2015 Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy - činnost
Jednotného kontaktního místa v roce 2015
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit ke schválení zastupitelstvu města dne 26. 2. 2015.

T: 26. 2. 2015

113/2015 Žádost o povolení použití znaku města
Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
vyrozumět žadatele o usnesení rady města.

T: neprodleně

116/2015 Odsouhlasení Dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním
městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů při zabezpečování
1.

Tiboru Bathyánymu, primátorovi města, podepsat Dodatek č. 2

2.

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizaci smlouvy

T: bezodkladně
T: bezodkladně

117/2015 Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České
spořitelny, a.s. - Dodatek č. 5
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě zastupitelstvu města dne 26. 2. 2015
ke schválení

118/2015 Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečních úvěrů
bytových družstev ZÚ GAMA, VLNAŘSKÁ a STARÝ HARCOV
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
informovat žadatele o výsledku rozhodnutí rady města

T: 27. 2. 2015

119/2015 Aktualizační dodatky k pojištění majetku a odpovědnosti a na
sdružené pojištění vozidel
Tiboru Batthyánimu, primátorovi města,
podepsat tyto smluvní dokumenty.

T: 28. 2. 2015

120/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemku
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města

T: 26. 2. 2015

121/2015 Majetkoprávní operace – Záměr prodeje pozemků
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města

T: 26. 2.2015

123/2015 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu pozemků
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
informovat o schválené skutečnosti vlastníka pozemků.

T: neodkladně

124/2015 Majetkoprávní operace – pronájem pozemku
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
vydat pokyn ke zpracování nájemní smlouvy

T: neodkladně

125/2015 Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – příručního
skladu
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy

T: neodkladně

126/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit zpracování smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení

T: neodkladně

127/2015 Majetkoprávní operace – Změna usnesení - služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit zpracování smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení

T: neodkladně

128/2015 Aktualizace Závazných podmínek účasti ve výběrovém řízení
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, zajistit
zveřejnění přijatého materiálu na webových stránkách města.

T: neodkladně

129/2015 VZMR - ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní kuchyně
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „ZŠ Liberec – ul. U Školy – rekonstrukce školní kuchyně“
zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu IV.

T: 2/2015

130/2015 Dotace na rok 2015 na provozní náklady spojené se stravováním žáků
základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál do zastupitelstva města ke schválení a zařadit do návrhu rozpočtu
odboru školství, kultury a sociálních věcí pro rok 2015 částku ve výši 936.000,- Kč

T: 26. 2. 2015

131/2015 Nerovnoměrné čerpání provozního příspěvku příspěvkové organizace
Komunitní středisko KONTAKT Liberec na rok 2015
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí
1. zajistit nerovnoměrné čerpání provozního příspěvku Komunitního střediska KONTAKT
Liberec, p. o., dle důvodové zprávy

T: průběžně
2. písemně seznámit Bc. Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace Komunitní
středisko KONTAKT Liberec, p. o., s rozhodnutím rady města

T: neprodleně

133/2015 Úprava Statutu Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování soc.
služeb v regionu Liberec
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
zveřejnit Statut Řídící pracovní skupiny na webových stránkách statutárního města.

T: neprodleně

135/2015 Úprava Pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku pro
poskytovatele služeb v sociální oblasti na období r. 2015 -2016
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit úpravu Pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního
města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti zastupitelstvu města

T: 26. 2. 2015

136/2015 Návrh odměny z důvodu životního jubilea pro Mgr. Jaroslava
Vykoukala, ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642,
příspěvková organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitele školy

T: ihned

137/2015 Schválení prvních výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z
účelových fondů SML v roce 2015 - fondu prevence, fondu zdraví,
fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, kulturního fondu a
sportovního fondu
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému funkcí vedoucí odboru školství, kultury a sociálních
věcí,

zajistit ve spolupráci s odborem cestovního ruchu a sportu zveřejnění výzev uvedených
fondů na úřední desce magistrátu,

T: neprodleně

139/2015 SVS a.s. – nájemní smlouva a záměr budoucího prodeje stavby
vodovodního řadu v k. ú. Vesec u Liberce, ul. Holubova
Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora,
předložit záměr budoucího prodeje vodovodního řadu v ul. Holubova Severočeské
vodárenské společnosti a.s. ke schválení zastupitelstvu města.

T: 2/2015

141/2015 Schválení postupu pořizování nového Územního plánu Liberec
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města.

T: 26. 2. 2015

143/2015 Příkazní smlouva o správě Skate parku v Liberci mezi statutárním
městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s.
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit uzavření Příkazní smlouvy

T: neprodleně

145/2015 Odvolání zástupce statutárního města Liberec z revizní komise o. s.
„Zachraňme kino Varšava“ a jmenování nového zástupce na
uvolněnou pozici
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit návrh na odvolání Kamila Jana Svobody z funkce zástupce statutárního města
Liberec v revizní komisi o. s.“ Zachraňme kino Varšava“ a jmenování Ing. Květy
Vinklátové na uvolněnou pozici v revizní komisi o. s. „Zachraňme kino Varšava“, do
zastupitelstva města ke schválení.

T: 26. 2. 2015

146/2015 Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR na zabezpečení
skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města přijetí účelové
neinvestiční dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci
s rozšířenou působností, obec Liberec, na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace
Centrálního registru vozidel“.

T: 26. 2. 2015

147/2015 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2015 z Dotačního fondu
Libereckého kraje – „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém
kraji“
Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení,
předložit zpracované žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje

T: 2/2015

148/2015 Návrh na úpravu Pravidel přidělování dotací z Ekofondu statutárního
města Liberec
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
předložit schválený návrh k projednání zastupitelstvu města.

T: 26. 2. 2015

149/2015 Záměr zřízení Fondu rozvoje statutárního města Liberec
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit odsouhlasený záměr zřízení Fondu rozvoje statutárního města Liberec, navržený
statut a navržená pravidla čerpání k připomínkování Výboru pro rozvoj a územní
plánování a po projednání na Zastupitelstvu města Liberec předložit upravený návrh Radě
města Liberec ke schválení konečné verze.

T: neprodleně

150/2015 Delegace zástupce obce na valnou hromadu Teplárny Liberec, a.s.
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec k projednání.

T: 26. 2. 2015

151/2015 Delegace zástupce na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice
Liberec, a.s.
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit materiál zastupitelstvu města Liberec k projednání.

T: 26. 2. 2015

152/2015 Schválení první výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z
Fondu pro partnerskou spolupráci SML v roce 2015
Petrovi Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
zajistit zveřejnění výzvy uvedeného fondu na úřední desce magistrátu,

T: neprodleně

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
666/2014

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok
2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2019
náměstkovi pro ekonomiku, předložit návrh rozpočtu statutárního města Liberec
a řízených organizací na rok 2015 rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2019
zastupitelstvu města dne 11. 12. 2014 ke schválení

938/2014

IOP 09 - schválení vypsání veřejné zakázky - Otevřené město Liberec
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže IOP 09 – „Otevřené město
Liberec“ dle schválené zadávací dokumentace a schválené formy veřejné soutěže

T: neprodleně

2. předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže radě města ke schválení její
výsledek

T: neprodleně

1062/2014 Modernizace Krajské nemocnice Liberec- jmenování zástupce města
do Řídícího výboru projektu
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
projednat po ustavení orgánů města nominaci v radě města a zastupitelstvu města.

T: 12/2014

1091/2014 Veřejná zakázka na dodávky „Otevřené město Liberec“ – schválení
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení,
1. realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky „Otevřené město Liberec“
dle schválené zadávací dokumentace, schválené formy veřejné soutěže a v souladu
s předloženou důvodovou zprávou.
T: neprodleně
2. předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke
schválení její výsledek
T: neprodleně

1158/2014 Zrušení veřejné zakázky na dodávky „ Otevřené město Liberec“
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení,
Předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její
výsledek.

T: neprodleně

Částečně jsou splněna usnesení:
115/2015 Návrh na poskytnutí peněžitých darů
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
vyplatit tyto peněžité dary v zúčtovacím období měsíce února 2015.
Plněno částečně – peněžité dary dosud nebyly vyplaceny 4 osobám z důvodu nedodání potřebných
údajů k výplatě do mzdové účtárny.
Nový kontrolní termín: 05/2015

939/2014 Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i.
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek,
připravit návrh na zrušení veřejné výzkumné instituce Centrum pro výzkum
energetického využití litosféry, v.v.i., IČ: 86652028 s likvidací a jmenování
likvidátora a předložit tento návrh zastupitelstvu města.
T: 02/2015
Vypustit ze sledování – nová koalice přehodnocuje stanovisko CVEVL, nový materiál do

RM 05/2015

Průběžně jsou plněna usnesení:
25/2015

Podání žádosti o dotaci MMR ČR
„Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
po schválení uplatnění žádosti o dotaci v zastupitelstvu města nárokovat potřebné
finanční prostředky v rámci rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok 2015
pro akci „Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“
T: 02/2015
Plněno průběžně – čekání na informaci o získání dotace
Nový kontrolní termín: 06/2015

26/2015

Schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci "Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním
městě Liberec"
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města zajistit realizaci dle podmínek
poskytovatele dotace na akci "Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve
Statutárním městě Liberec"

T: 02/2015
Plněno průběžně – smlouva podepsaná, konečný termín akce 05/2015
Nový kontrolní termín: 06/2015

51/2015

Přehled plánovaných oprav MŠ a ZŠ v roce 2015
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na realizaci navržených opatření na jednání školského výboru
a připravit realizaci jednotlivých akcí.
T: průběžně
Plněno průběžně – po projednání materiálů do 8. RM by měla ved. oddělení školství a
kultury společně s ved. oddělení správy objektů a zařízení informovat školský výbor o
chystaných opatřeních
Nový kontrolní termín: 05/2015

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
525/2014 Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů –
systém prostupného bydlení
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,
prověřit možnost realizace doporučení komise.
T: září 2014
Plněno průběžně – pracuje se na úpravě pravidel hospodaření s byty.
Nový kontrolní termín: 09/2015

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
101/2014 „Oprava komunikace Rychtářská“
Přeložka kabelů ČEZ
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2015 na akci „Oprava
komunikace Rychtářská“ finanční prostředky na realizaci přeložky distribučního zařízení
v celkové výši 105.962,- Kč bez DPH

T: 09/2014
Vypustit ze sledování – akce bude realizována v případě schválení zastupitelstva
v následujících letech.

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
březen 2015
V měsíci b ř e z n u 2015 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
27/2015

Vyúčtování údržby autobusových zastávek MHD v majetku
Statutárního města Liberec
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucí odboru správy veřejného majetku,
předložit záměr úpravy smlouvy o spolupráci na zajištění údržby a oprav
autobusových zastávek, které budou směřovat k nastavení klasického obchodního
vztahu a tím posílení role objednatele.
T: březen 2015

52/2015

Pracovní skupina pro místní Agendu 21
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
Navrhnout další postup statutárního města Liberec v projektu Statutární město
Liberec – Zdravé město a předložit jej radě města k projednání
T: 3/2015

75/2015

Vyhodnocení plnění cílů kvality Magistrátu města Liberec za rok 2014
a návrh cílů kvality Magistrátu města Liberec na rok 2015
Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, a členům rady města,
připravit a předložit návrh cílů kvality MML pro další období, dle aktuálních
požadavků vedení města.
T: do 31. 3. 2015

87/2015

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 19/11/0095 – U Lesíčka
a)

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
„Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných
zakázek ke kontrole

T: 03/2015
b) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu

T: 03/2015

91/2015

Zajištění stavebních dozorů a koordinátorů BOZP na staveništích na
akcích realizovaných odborem správy veřejného majetku
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
v souladu se schválenou variantou připravit radě města ke schválení změnu organizační
struktury

Termín: 03/2015

92/2015

Výpůjčka nebytových prostor Kaple Smíření - Památník zajateckého
tábora Liberec výpůjčka pozemku na p. p. č. 1437/1"- vyhodnocení
nabídek
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
předat projekt odboru strategického rozvoje a dotace, za účelem založení rozvojového
projektu dle směrnice o projektovém řízení

116/2015 Odsouhlasení Dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním
městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů při zabezpečování
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit částku 2,202.363,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro Městskou policii
Liberec.

T: v rámci nejbližšího rozpočtového opatření

122/2015 Majetkoprávní operace – výkup a budoucí výkup pozemků – ul. Ptačí
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
informovat vlastníka pozemku o přijatém usnesení rady města a zajistit ukončení jednání
o majetkoprávním vyrovnání s vlastníkem pozemku

129/2015 VZMR - ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní kuchyně
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení
výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče

T: 3/2015

134/2015 Poskytnutí příspěvku p. o. Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
zajistit podpis smlouvy s příspěvkovou organizací Domov důchodců Ústí nad Orlicí dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

T: 03/2015

140/2015 IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou
1. Smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou
a realizací

IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou
2. Zřízení Řídícího výboru IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou
Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora,
návrh smlouvy a návrh zřízení ŘV IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou, zaslat
statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a po odsouhlasení oběma stranami předložit
smlouvu i zřízení Řídícího výboru zastupitelstvu obou měst

T:3/2015

153/2015 Návrh na obsazení správních rad fondů města
Petrovi Neuhauserovi, vedoucí odboru kancelář primátora,
oslovit předsedy zastupitelských klubů a předložit návrh všech členů správních rad na
příští Radě města

T: 3. 3. 2015

154/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavby „Volnočasové
plochy Liberec I.“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit informování uchazečů o výsledku veřejné zakázky

158/2015 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací
zřízených SML a pro doplňkovou činnost pro rok 2015
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním vedoucího odboru školství, kultury a
sociálních věcí a Bc. Davidovi Novotnému,
pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru ekologie a veřejného prostoru
seznámit se schválenými pravidly ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti.

T: 10. 3. 2015

159/2015 Metodika pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací
zřízených SML
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru školství,
kultury a sociálních věcí a Bc. Davidovi Novotnému,
pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru ekologie a veřejného prostoru
seznámit se schválenou metodikou ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti.

T: 10. 3. 2015

162/2015 „Revitalizace sídliště Rochlice – úprava komunikace Dobiášova
v úseku Vratislavická – Krejčího včetně příjezdu do vnitrobloku“
„Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita domů s pečovatelskou
službou“
Odeslání předběžných informací do Věstníku veřejných zakázek
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek odeslání formuláře
Oznámení předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek na
připravovanou realizaci akcí „Revitalizace sídliště Rochlice – úprava komunikace
Dobiášova v úseku Vratislavická-Krejčího včetně příjezdu do vnitrobloku“
a „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita domů s pečovatelskou službou“

T: 03/2015

163/2015 Dokumentace pro jednání o věcném záměru dohody o částečném
narovnání mezi SML a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
za účelem dalšího jednání o věcném záměru dohody o částečném narovnání zaslat
upravený návrh na rozdělení činností na spravovaném zařízení, navržený odpočet nákladů
z obnovy a přehled porušení smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného,
slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších
práv a povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. května 2006 mezi společností
ELTODO-CITELUM, s.r.o. a statutárním městem Liberec s návrhy náprav těchto
porušení Ing. Vítězslavu Chmelíkovi, jednateli společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

T: neprodleně

164/2015 Doplnění a změna v personálním obsažení Komise pro kulturu
a cestovní ruch, Komise zdravotní a sociální a Komise humanitní
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
zajistit odvolání Vítězslava Kvapila a jmenování členů komisí

T: neprodleně

165/2015 Poskytování peněžitých darů z rozpočtu odboru kancelář primátora
Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
zajistit poskytování schválených peněžitých darů z rozpočtu odboru kancelář primátora
žadatelům prostřednictvím darovacích smluv,

T: neprodleně

167/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Peněžní fondy statutárního města
Liberec na rok 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1B) – Peněžní fondy zastupitelstvu města dne
26. 3. 2015 ke schválení.

168/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města
Liberec na rok 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec na
rok 2015 zastupitelstvu města dne 26. 3. 2015 ke schválení

169/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok
2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č.1C) statutárního města Liberec na rok 2015
zastupitelstvu města dne 26. 3. 2015 ke schválení.

170/2015 Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených
organizací na roky 2015 - 2019
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,

předložit návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací
na roky 2015 – 2019 zastupitelstvu města dne 26. 3. 2015 ke schválení.

172/2015 Inventarizační zpráva roku 2014
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.

T: 26. 3. 2015

173/2015 Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
v rámci vypsaného zadávacího řízení na poskytnutí investičního
revolvingového úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze
zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
jmenovat členy těchto komisí

T: 18. 3. 2015

174/2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2015, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014,
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být
provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města

T: 26. 3. 2015

175/2015 Záměr na odkoupení a revitalizaci libereckého zámku a přilehlého
parku
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit záměr k projednání zastupitelstvu města

T: neprodleně

176/2015 Majetkoprávní operace - pacht pozemku
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedení odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření pachtovní smlouvy

T: neodkladně

177/2015 Majetkoprávní operace - ukončení smlouvy nájemcem
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy,
zajistit ukončení nájemní smlouvy

T: neodkladně

178/2015 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku - Klub biatlonu
Ruprechtice
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce dle schválené
varianty

T: neodkladně

179/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení

T: neodkladně

180/2015 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle
schválených usnesení

T: neodkladně

181/2015 Majetkoprávní operace – pronájem prostoru k provozování
podnikatelské činnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit uzavření nájemní smlouvy

T: neodkladně

182/2015 Změna rozsahu nájemní smlouvy č. j. 4/09/0074 - outdoor akzent s. r. o.
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 4/09/0074

T: neodkladně

183/2015 Úprava „Zásad prodeje nemovitostí“ a „Zásad prodeje pozemků“
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh změn „Zásad prodeje nemovitostí“ a „Zásad prodeje pozemků“ ke
schválení zastupitelstvu města

T: 26. 3. 2015

184/2015 Vytvoření pracovní skupiny pro výběrová řízení
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit zveřejnění schváleného statutu na webových stránkách města

T: neodkladně

185/2015 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb.
a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro
Základní školu, Liberec, Husova142/44, příspěvkovou organizaci
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku školy

T: ihned

186/2015 Vyjádření SML k záměru zvýšení kapacity Základní školy a mateřské
školy logopedické, Liberec, příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
informovat Krajský úřad Libereckého kraje.

T: ihned

187/2015 Pravidla pro posuzování žádostí o prominutí úroků a poplatků z
prodlení vzniklých z pohledávek z užívání bytů a nebytových prostor v
domech s byty ve vlastnictví Statutárního města Liberec
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit Pravidla pro posuzování žádostí o prominutí úroků a poplatků z prodlení
vzniklých z pohledávek z užívání bytů a nebytových prostor v domech s byty ve
vlastnictví Statutárního města Liberec zastupitelstvu města ke schválení.

T: 26. 3. 2015

188/2015 Souhlas zřizovatele se zapojením školy do dotačního programu MŠMT
pro Základní školu, Liberec, Husova142/44, příspěvkovou organizaci
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku školy

T: ihned

189/2015 Doplnění personálního obsazení rozšířené Řídící pracovní skupiny pro
komunitní plánování sociálních služeb v regionu Liberec
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
zajistit jmenování členů rozšířené Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování
sociálních služeb v regionu Liberec

T: neprodleně

190/2015 Pravidla pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových
organizací zřizovaných statutárním městem Liberec
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
informovat o rozhodnutí rady města ředitele škol

T: ihned

191/2015 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a
sociálních služeb a Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby příspěvkovým organizacím SML v oblasti
kultury a sociálních služeb – provozní příspěvek
PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení

T: 26. 3. 2015

192/2015 Dílčí analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec výjimka ze směrnice č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí,
zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 2

T: neprodleně

193/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí na realizaci akce Festivalové dny dětské knihy v Liberci
PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení

T: neprodleně

194/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí na realizaci akce Ostašovské poutní slavnosti 2015
PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení

T: neprodleně

195/2015 Výměna zástupce nositele IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou
v Regionální stálé konferenci Libereckého kraje
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit schválení zástupce nositele IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou v Regionální
stálé konferenci zastupitelstvu města.

T: 3/2015

196/2015 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
1. Smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou
a realizací IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
2. Zřízení Řídícího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou (složení
ŘV, statut ŘV, předseda a místopředseda ŘV)
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit na jednání Zastupitelstvu statutárního města Liberec návrh smlouvy, návrh
zřízení ŘV IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou a statut ŘV IPRÚ a požádat primátora
statutárního města Jablonec nad Nisou o projednání v Zastupitelstvu Jablonce nad Nisou

T: 3/2015

197/2015 Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec – smlouva
o zřízení věcného břemene
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.

T: 03/2015

198/2015 Schválení Roční monitorovací zprávy IPRM Rochlice
Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, odevzdat
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2014 Řídícímu orgánu
Integrovaného operačního programu

T: 3/2015

199/2015 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna
„Lidové sady“ za rok 2014
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok
2014 ke schválení zastupitelstvu města

T: 26. 3. 2015

200/2015 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec –
Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2014
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v
Liberci za rok 2014 ke schválení zastupitelstvu města

T: 26. 3. 2015

201/2015 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu
„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit předmětný dodatek smlouvy ke schválení zastupitelstvu města

T: 26.3.2015

203/2015 MFRB - přijetí daru části komunikace v k. ú. Staré Pavlovice
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města

T: 3/2015

204/2015 SVS a.s. - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na provozování vodovod.
a kanal. řadu v ul. Valašská
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření příslušného Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
se Severočeskou vodárenskou společnosti a.s.

reg. č. 6/07/0066

T: 3/2015

207/2015 Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na
akci Národní zahájení festivalu Muzejních nocí
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
informovat ostatní spolupořadatele akce o stanovení výjimky

T: neprodleně

209/2015 Záměr bezúplatného převodu pozemku pod komunikací U Plovárny
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
záměr bezúplatného převodu předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení

T:03/2015

210/2015 Změna připojení bytového domu č. p. 45 ul. Tkalcovská k místní
komunikaci ulice Bernardova, v rámci stavebních úprav bytového
domu
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
vydat souhlas se změnou stávajícího připojení domu a toto vyjádření zaslat odboru
dopravy

T: 03/2015

212/2015 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s
realizací stavby „I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov“
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,
předložit „smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací
stavby I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov“ Zastupitelstvu města Liberec ke
schválení

T:03/2015

213/2015 Operační plán letního čištění města ve městě Liberci pro rok 2015
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit realizaci přijatých usnesení rady města a plnění operačního plánu letního čištění
města Liberce pro rok 2015

T: bez zbytečného odkladu

217/2015 Jmenování členů komise dopravy
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit prostřednictvím organizačního oddělení, jmenování členů komise dopravy včetně
nového tajemníka komise, Andrey Šedové

T: bez zbytečného odkladu

218/2015 Podání přihlášky do Grantového řízení - žádost o příspěvek z Fondu
Asekol
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit podání přihlášky do Grantového řízení – žádost o příspěvek z „Fondu Asekol.“

T: 31. 3. 2015

219/2015 Opakovaná žádost o schválení výjimky z interního předpisu pro
zřizování služebnosti pro investora stavby kanalizace v ul. Puškinova Edisonova, k. ú. Doubí u Liberce

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce,
T: 03/2015,
2. postupovat v souladu s přijatým usnesením,
T: 03/2015

221/2015 Smlouva o poskytnutí dotace Komunitním pracím z rozpočtu SML dle
nového režimu poskytování dotací
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora,
předložit smlouvu k projednání na 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce dne 26. 3.
2015

T: 26. 3. 2015

223/2015 Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS,
a.s. za rok 2014
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat předloženou zprávu

T: neprodleně

224/2015 Smlouva o spolupráci se společností DATABOX, s.r.o.
Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Databox, s.r.o.

T: neprodleně

229/2015 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky
1.

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit ve spolupráci s odborem školství, kultury a sociálních věcí oslovení subjektů
uvedených v příloze č. 2 k podpisu smlouvy o centralizovaném zadávání

2.

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
podepsat smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Poskytování
telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací“ za stranu
centrálního zadavatele

T: bez zbytečného odkladu

T: bez zbytečného odkladu

230/2015 Aktualizace cílů kvality Magistrátu města Liberec na rok 2015
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
informovat vedoucí odborů o cílech kvality MML na rok 2015

T: ihned

231/2015 Aktualizace směrnice rady č. 9RM Postup k odsouhlasení umístění
prodejních stánků, předzahrádek a výkladu zboží
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
seznámit zaměstnance MML s aktualizovaným předpisem

T: ihned

235/2015 Zřízení Osadního výboru Janův Důl
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města Liberec

T: 26. 3. 2015

236/2015 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na
funkční období 2015 - 2019
1.

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit zastupitelstvu města návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci pro
funkční období 2015 – 2019

T: 27. 3. 2015
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
zajistit pozvání navržených kandidátů na zasedání zastupitelstva města dne 27. 3.
2015
T: neprodleně

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
802/2014 Vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu
„Volnočasové plochy Liberec I.“
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek předložit
radě města ke schválení.

T: 10/2014

Částečně jsou splněna usnesení:
154/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavby „Volnočasové
plochy Liberec I.“
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, za
nabídkovou cenu 19,602.951,- Kč bez DPH.

T: 3/2015
Splněno částečně -14. 4. 2015 doručena podepsaná smlouva ze strany společnosti SW, nyní na
kontrole u odboru právního a veřejných zakázek.
Nový kontrolní termín: 04/2015

232/2015 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. dubna 2015
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
1. v souvislosti se změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na magistrátu,
s nově stanoveným počtem zaměstnanců a s novým organogramem pracovních pozic, provést
opatření pro realizaci přijatých usnesení,
2. vydat a zveřejnit na webových stránkách města úplné znění Organizačního řádu
Magistrátu města Liberec včetně jeho příloh

T: s účinností od platnosti usnesení zastupitelstva města o rozpočtovém opatření,
zajišťujícím finanční zabezpečení změn Organizačního řádu a změny v celkovém
počtu zaměstnanců zařazených do magistrátu
Splněno částečně – dosud neproběhlo rozpočtové opatření
Nový kontrolní termín: 05/2015

Průběžně jsou plněna usnesení:
1020/2014 "Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště
Rochlice"
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:
pokračování realizace projektu Revitalizace sídliště Rochlice v následujícím členění:
a) lokalita Žitná, U Potůčku – SO 101
b) Cyklostezka Vratislavická
c) Okolí domů s pečovatelskou službou (DPS)
d) Dobiášova - komunikace v úseku Stará Rochlická – Krejčího a v ul. Pazderkova
e) Dobiášova - úprava chodníků v úseku Krejčího, Pazderkova – Žitná

T: březen 2015
Plněno průběžně – probíhá dopracování projektů
Nový kontrolní termín: 06/2015

84/2015

Převod hřbitovů do vlastnictví statuárního města Liberec
Vypořádání časového rozlišení nájmů za hrobová místa související s
převodem hřbitovů ze společnosti Technické služby města Liberce a.s.
na statutární město Liberec
Znalecký posudek společnosti EQUITA Consulting, s.r.o., ohledně
výše újmy společnosti Technické služby města Liberce a.s. vzniklé v
důsledku darování hřbitovů
1.

2.
3.
4.

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, a Tomáši
Kyselovi, náměstkovi primátora,
zajistit projednání vypořádání částky časového rozlišení, která se vztahuje k nájmu
hrobových míst do 1. 1. 2014 představenstvem společnosti Technické služby města
Liberce, a. s., přičemž se navrhuje úhrada částky převodem finančních prostředků na
bankovní účet statutárního města Liberec;
projednat s Městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou vypořádání časově
rozlišeného nájemného týkajícího se hřbitovů v katastrálním území Vratislavice nad
Nisou;
písemně informovat představenstvo Technické služby města Liberce, a. s., o vyčíslení
újmy vzniklé společnosti Technické služby města Liberce a.s. v důsledku darování
hřbitovů dle revizního znaleckého posudku společnosti EQUITA Consulting, s.r.o.;
informovat představenstvo Technické služby města Liberce, a. s., o návrhu rady města
vypořádat újmu vzniklou v důsledku darování hřbitovů snížením základního kapitálu
společnosti Technické služby města Liberce, a. s.

Plněno průběžně
Nový kontrolní termín: 04/2015

91/2015

Zajištění stavebních dozorů a koordinátorů BOZP na staveništích na
akcích realizovaných odborem správy veřejného majetku
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
v souladu se schválenou variantou sjednat pojištění odpovědnosti za újmu – obecnou
odpovědnost včetně titulu nesprávného úředního postupu, profesní odpovědnost při
poskytování odborných služeb – činnost koordinátora BOZP na staveništi a technického
dozoru v minimální výši 10 mil. Kč pro pracovníky odboru správy veřejného majetku
vykonávající této činnosti

T: 03/2015
Plněno průběžně – probíhá výběrové řízení.
Nový kontrolní termín: 31. 5. 2015

97/2015

Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu
ochranných optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných
v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“
s Povodím Labe, státním podnikem
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
„Smlouvy o zřízení věcného břemene“ před podpisem předložit na odbor právní
a veřejných zakázek ke kontrole
T: 03/2015
Plněno průběžně – smlouva se řeší s odborem právním
Nový kontrolní termín: 05/2015

139/2015

SVS a.s. – nájemní smlouva a záměr budoucího prodeje stavby
vodovodního řadu v k. ú. Vesec u Liberce, ul. Holubova
Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora,
zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy mezi statutárním městem Liberec
a Severočeskou vodárenskou společností, a.s.

T: do 31. 03. 2015
Plněno průběžně – SVS a.s. dosud nedodalo originály k podpisu
Nový kontrolní termín: do 30. 4. 2015

205/2015

Návrh smlouvy o poskytování služeb provozu turistického
informačního centra mezi statutárním městem Liberec, Mgr.
Milanem Turkem a Kalendářem Liberecka spol. s. r. o.
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpis této smlouvy

T: neprodleně
Plněno průběžně – smlouva se nachází v Croceu na schválení u paní Karbanové
Nový kontrolní termín: 05/2015

206/2015

Dodatky č. 1 ke komisionářským smlouvám s prodejci knihy "Lázně.
Oblastní galerie Liberec. Proměna libereckých lázní."

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit podpisy těchto dodatků

T: neprodleně
Plněno průběžně – dodatky se nachází v Croceu na schválení u paní Karbanové
Nový kontrolní termín: 05/2015

225/2015

Personální obsazení Komise pro veřejné zakázky a Sportovní komise
Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
zajistit jmenování členů komisí

T: neprodleně
Plněno průběžně – po získání kontaktů, rozeslány jmenovací listiny
Nový kontrolní termín: 04/2015

226/2015

Personální obsazení Komise pro životní prostředí
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru ekologie
a veřejného prostoru,
zajistit jmenování členů komise

T: neprodleně
Plněno průběžně – po získání kontaktů, rozeslány jmenovací listiny
Nový kontrolní termín: 04/2015

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
701/2014 Návrh akčního plánu na rok 2015
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
předložit Akční plán městských projektů na rok 2015 ke schválení radě města po
schválení rozpočtu statutárního města Liberec.

T: 12/2014
Plněno průběžně – není zadání pro AP na rok 2015 od vedení
Nový kontrolní termín: 10/2015

Nesplněna jsou usnesení:
157/2015 Majetkoprávní operace – MO Vratislavice nad Nisou
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem V. ke schválení zastupitelstvu města
Nesplněné usnesení - nebylo předloženo do březnového jednání zastupitelstva, protože starosta
MO se z důvodu služební cesty nemohl zúčastnit.
Nový kontrolní termín: 30. 4. 2015

211/2015 Změna jízdního řádu na lince číslo 38 od 1. 4. 2015
1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně

informovat společnost DPMLJ a.s. o přijatém usnesení rady města
T: bez zbytečného odkladu,
2.

Oskarovi Zappemu, dopravnímu řediteli společnosti Dopravního podniku měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a.s.,
zveřejnit a informovat cestující o změně jízdního řádu linky číslo 38

T: bez zbytečného odkladu
Nesplněné usnesení – bude znovu předloženo radě města z důvodu změny jednacího řádu

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení:
575/07

Optimalizace stravování ve školských zařízeních
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů připravit návrh sítě rozmístění
centrálních kuchyní a k nim příslušných spádových výdejen.
T: 03/08
Nesplněné usnesení – z důvodu nedostatku finančních prostředků nerealizováno.

