
 

U S N E S E N Í  
 Z 3. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 28. 7. 2009 

 

USNESENÍ Č. 431/09 

Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra 
Sluníčko 

Rada města pro projednání 
 
s c h v a l u j e 
 

1) Vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Rekonstrukce a přestavba 
areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra Sluníčko“ 

 
2) Složení komise pro otvírání obálek: 

 
           Jmenovaní členové:  

1. Petra Svatoňová, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb 
2. Josef Gracias, DiS., odborný pracovník odboru sociálních a zdravotních služeb 
3. Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult, s. r. o. 

 
                  Náhradníci: 

1. Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Dětského centra Sluníčko 
2. Martin Blaževič 
3. Ing. Martina Bufková Rychecká, Compet Consult, s. r. o. 
 

 
3) Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
   
             Jmenovaní členové: 

1. Naděžda Jozífková, náměstkyně primátora pro sociální věci 
2. Ing. František Hruša, náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování 
3. Petra Svatoňová, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb 
4. Ing. Jaromíra Čechová, ředitelka CZaSP 
5. Zdeněk Bursa, člen rady kraje pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a 

územního plánování 
6. Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Dětské centra Sluníčko 
7. Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult, s. r. o. 

 
                   Náhradníci: 

1. Ing. Jiří Kittner, primátor města 
2. Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní 

ruch 
3. Josef Gracias, DiS., odborný pracovník odboru sociálních a zdravotních služeb 
4. Martin Blaževič 
5. Martin Sepp, náměstek hejtmana pro resort dopravy 
6. Eva Holubová, zástupce ředitelky Dětského centra Sluníčko 
7. Ing. Martina Bufková Rychecká, Compet Consult, s. r. o. 



 
 

a  u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Rekonstrukce a přestavba areálu 
Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra Sluníčko“ 

T: 15. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 432/09 

Neptunova kašna – restaurátorské práce a osazení kašny  

Rada města po projednání  

z r u š u j e 

část usnesení rady města  č. 352/09, a to: 
1. bod 4) schvalovacích podmínek ve znění  „4) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 

restaurátorských prací;“,  
 
2. bod 6) schvalovacích podmínek ve znění „6) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 

restaurátorských prací;“, 

s c h v a l u j e 

nové znění bodu 4 schvalovacích podmínek, a to: 

„4) Výběr dodavatele restaurátorských prací a prací spojených s osazením kašny na místě přímým 
oslovením akademického sochaře Jiřího Nováka, bytem Máslova 2688/4, Praha 6 – Dejvice, 
(atelier) Hrubá Skála 12, 511 01  Turnov “, 

b e r e   n a   v ě d o m í 

formu a návrh textu zjednodušených zadávacích podmínek  a 

u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny a návrhu smlouvy o dílo na akci „Neptunova 

kašna – restaurátorské práce a osazení kašny“, 
T: 31.7.2008 

 
2. po obdržení a vyhodnocení předložených návrhů zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci restaurování a osazení 
Neptunovy kašny, 

T: 10.8.2009 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 433/09 

Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb  
IV.etapa: Oprava komunikace v ulici Letná v úseku od okružní křižovatky Letná 
x Londýnská k mostu - výběr dodavatele stavby  
 

Rada města po projednání  
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s c h v a l u j e 

1) realizaci akce „Rekonstrukce mostu Letná, vč.staveb souvisejících – IV. etapa“, včetně 
navrženého termínu její realizace a předloženého návrhu jejího financování,  

2) způsob výběru dodavatele stavebních prací, a to  v souladu se směrnicí tajemníka č. 02T, 
 
3) posun fyzické realizace, včetně jejího financování,  akce „Rekonstrukce mostu Letná vč.staveb 

souvisejících – V. etapa“ do roku 2010 a let následných 

b e r e   n a   v ě d o m í 

formu a text zjednodušených zadávacích podmínek  a 

u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 

1. zajistit výběr dodavatele stavebních prací v souladu s výše uvedenou směrnicí tajemníka č. 02T, a 
to odesláním příslušných výzev k předložení nabídkové ceny a návrhu smlouvy o dílo na akci 
„Rekonstrukce mostu Letná, vč.staveb souvisejících – IV. etapa“, 

T: 31.7.2009, 
2. po vyhodnocení obdržených nabídek a ukončení výběru dodavatele stavebních prací zajistit 

uzavření příslušného smluvního  dokumentu a následně zajistit realizaci akce. 
 

T: 31.8.2009 – kontrolní. 

USNESENÍ Č. 434/09 

Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice 
Založení projektu, schválení žádosti o dotaci  
 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
1)  založení projektu a zahájení přípravných prácí vedoucích k realizaci projektu „Revitalizace     
přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice“, 
 
2) podání žádosti  o státní dotaci na výše uvedený projekt, a to u poskytovatele dotace – Ministerstva 

životního prostředí ČR a  

u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:  

1)  zpracovat podklady pro uplatnění  žádosti o státní dotaci na Ministerstvu životního prostředí ČR a 
po jejich zpracování zajistit podání této žádosti, 

T: 20.8.2009 
2)   následně zajistit nezbytné podklady pro uvolnění dotace, a to:  

-   příslušnou projektovou dokumentaci, 
- povolení k realizaci stavby, 

T: kontrolní 10/2009 
 
3)  zpracovat podmínky pro výběr dodavatele stavebních prací a po jejich zpracování je předložit ke 

schválení radě města, 
T: kontrolní 09/2009 

 

 



 
 
4) zajistit a realizovat výběr odborného technického dozoru stavby a po jeho výběru s vybraným 

subjektem uzavřít příslušný smluvní dokument, 
T: kontrolní 10/2009 

 
5)  zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření odboru technické správy veřejného majetku 

roku 2009, popř. návrhu rozpočtu na rok 2010, příslušné finanční prostředky na dofinancování 
projektu  „Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice“ 

T: kontrolní 09/2009 

USNESENÍ Č. 435/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

- zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN a NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1151/2, 1152/5, 1243, 5806/1, 5807/1, 5807/6, k.ú. Liberec, na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 
27232425, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH a 136.- Kč/ m2 bez DPH. 
 
- zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1147/2, 1151/2, 5807/1, 5807/6, k.ú. Liberec, na dobu  existence stavby 
příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 
200,- Kč/m2 bez DPH a 136.- Kč/ m2 bez DPH. 
 
- zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku p.č. 1151/2, 1243, 5807/1, 5807/6, k.ú. Liberec, na dobu  životnosti stavby 
komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 
60193336, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH a 136.- Kč/ m2 bez DPH. 
 
- zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p.č. 1243, 5806/1, 5807/6,  k.ú.  Liberec, na dobu  existence  stavby plynárenského 
zařízení pro SČP Net, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 136.- Kč/ 
m2 bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. Milan Š í r, v. r. 
primátor města náměstek primátora 
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