
 

U S N E S E N Í  
 ZE 4. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 8. 12. 2009 

 

USNESENÍ Č. 759/09 

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku 
„Objekt ZŠ Barvířská – přestavba, přístavba a stavební úpravy“ – dodatečné 
práce 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

složení členů komise pro I. a II. jednání a posouzení nabídky pro veřejnou zakázku „Objekt ZŠ 
Barvířská – přestavba, přístavba a stavební úpravy“ – dodatečné práce: 
 
Jmenovaní členové: 

1. Ing. Ondřej červinka   náměstek primátora 
2. Ing. František Hruša  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. Petr Kolomazník  vedoucí odboru strategie a územní koncepce 
7. Ing. Lucie Stahlová   zástupce společnosti Compet Consult s. r. o., pověřené  

výkonem zadavatelských činností 
Jmenovaní náhradníci: 

1. Milan Šír    náměstek primátora 
2. JUDr. Marek Řeháček  tajemník MML 
3. Marcela Šulcová   pověřena zastupováním funkce vedoucího oddělení  
      školství 
4. Eva Troszoková   referent oddělení technické správy školských,  
      kulturních a sportovních objektů 
5. Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
6. Ing. Dana Štefanová  projektový manažer odboru strategie a územní  
      koncepce 
7. Petra Dubinová   zástupce společnosti Compet Consult s. r. o., pověřené  
      výkonem zadavatelských činností 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku „Objekt ZŠ Barvířská – přestavba, 
přístavba a stavební úpravy“ – dodatečné práce 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu: 
1. zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky uchazeče jednacího řízení bez 

uveřejnění pro veřejnou zakázku „Objekt ZŠ Barvířská – přestavba, přístavba a stavební 
úpravy“ – dodatečné práce, firmy Regionální stavební s. r. o., s nabídkovou cenou 2,770.606,- 
Kč včetně DPH, 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt 
2. zajistit podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s uchazečem Regionální stavební s. r. o., na 
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méně práce ve výši 2,772.136,- Kč včetně DPH, více práce ve výši 2,770.606,- Kč včetně 
DPH a změnu platebních podmínek. Celková cena zakázky bude 23,499.925,- Kč. 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 760/09 

Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra 
SLUNÍČKO Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 2,000.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce a 
přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra SLUNÍČKO Liberec“, 

s c h v a l u j e  

smlouvu č. OLP/2926/2009 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 
2,000.000,- Kč statutárnímu městu Liberec na projekt „Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova 
za účelem zřízení Dětského centra SLUNÍČKO Liberec“, 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města materiál k projednání přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje ve výši 2,000.000,- Kč statutárnímu městu Liberec na projekt „Rekonstrukce a přestavba 
areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra SLUNÍČKO Liberec“, 

Termín: 17. 12. 2009  
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
po schválení přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zastupitelstvem města podepsat 
smlouvu č. OLP/2926/2009 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 
2,000.000,- Kč statutárnímu městu Liberec na projekt „Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova 
za účelem zřízení Dětského centra SLUNÍČKO Liberec“, 

Termín: 23. 12. 2009  
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové i výdajové části odboru sociálních a 
zdravotních služeb účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 2,000.000,- Kč. 

Termín: Po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. Ing. František H r u š a, v. r. 
primátor města náměstek primátora 

 
 
 
Příloha k usnesení č.: 760/09. 
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