
Strana 1 (celkem 2) 

U S N E S E N Í  

 ZE 3. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 26. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 393/08 

"Schválení výsledků výběrových řízení na akce "MS 2009 - Sportovní areál Ještěd a 
Vesec - J20, V.13 - dodatečné práce" 

Rada města po projednání 

1 )  b e r e  n a  v ě d o m í  

a) složení komisí pro otevírání obálek na akce „MS 2009 - Sportovní areál Ještěd a Vesec - J.20, 
V.13 - dodatečné práce" 

 
     Jmenovaní členové : 
     1. Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
     2. Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
     3. Markéta Dörflerová,DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
     4. Ing. Josef Nadrchal jednatel společnosti INVESTING CZ spol. s r.o. (technický 

dozor investora) 
     5. Ing. Martina Rychecká jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o., pověřené 

výkonem zadavatelských činností 
 
     Jmenovaní náhradníci : 
     1. Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu 
     2. Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
     3. Mgr. Jan Audy vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
     4. Petr Schejbal zástupce společnosti INVESTING CZ spol. s r.o. 
     5. Ing. Iveta Martínková zástupce společnosti Compet Consult s.r.o. 
 
b) složení hodnotících komisí na akce „MS 2009 - Sportovní areál   Ještěd a Vesec - J.20, V.13 - 

dodatečné práce" 
 

    Jmenovaní členové :   
    1. Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
    2. Ing. Ivo Palouš   náměstek primátora 
    3. Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
    4. Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
    5. Markéta Dörflerová,DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
    6. Ing. Josef Nadrchal jednatel společnosti INVESTING CZ spol. s r.o. (technický 

dozor investora) 
    7. Ing. Martina Rychecká jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o., pověřené 

výkonem zadavatelských činností 
    8. Ing. Kateřina Škarková zástupce MŠMT 
 
    Jmenovaní náhadníci : 
    1. Naďa Jozífková   náměstkyně primátora 
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    2. Milan Šír    náměstek primátora 
    3. Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu 
    4. Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
    5. Mgr. Jan Audy vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
    6. Petr Schejbal zástupce společnosti INVESTING CZ spol. s r.o. 
    7. Ing. Iveta Martínková zástupce společnosti Compet Consult s.r.o. 
    8. Ing. Yveta Kurfürstová zástupce MŠMT 

 
2)  s c h v a l u j e 
 

   výsledky výběrových řízení na akce „MS 2009 -  Sportovní areál  Ještěd a Vesec - J.20, V.13 - 
dodatečné práce" 

 
a  u k l á d á 
 
1) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 

 
a) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu o dílo 

s vítězným uchazečem výběrového řízení na akci „MS 2009 - Sportovní areál Ještěd - J.20 - 
dodatečné práce", firmou Stavby silnic a železnic a.s., s nabídkovou cenou 22,726.553,- Kč 
včetně DPH. 

      
     b) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu o dílo 

s vítězným uchazečem výběrového řízení na akci „MS 2009 - Sportovní areál Vesec – V.13 - 
dodatečné práce", firmou Stavby silnic a železnic a.s., s nabídkovou cenou 20,994.333,- Kč 
včetně DPH. 

 
                                                                            Termín: po uplynutí zákonných lhůt 
 
2) Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky 
 

zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření celkovou částku ve výši 43,720.886,- Kč do 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu. 

         
 
          Termín : neprodleně po přidělení     

dotace ze státního rozpočtu 

 
 

 

 

 
Ing. Ivo  P a l  o u š  v.r.      Ing. Ondřej Červinka  v.r.      

náměstek primátora náměstek primátora 
 
 

 


