
 

U S N E S E N Í  
 Z 6. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 28. 6. 2011 

 

USNESENÍ Č. 530/2011  

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
"Bazén Liberec" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Bazén Liberec“ s číslem LB/1140/S 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 
 
2) s přijetím dotace na projekt „Bazén Liberec“ z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod, poskytnutá dotace činit 85% celkových způsobilých výdajů projektů, nejvýše však 
152,506.655,75 Kč; 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětnou dotační smlouvu ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: do 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 531/2011  

Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku "ZŠ 
Aloisina výšina - realizace úspor energie" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Aloisina výšina – realizace 
úspor energie“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení firem CGM CZECH a.s., Fireo, s.r.o., OSF 2000, s.r.o. a uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Aloisina výšina – 
realizace úspor energie“, firmou Imstav EU, s.r.o., s nabídkovou cenou 10,694.517,- Kč včetně 
DPH. 

                                                                                                    Termín: po uplynutí zákonných lhůt 
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USNESENÍ Č. 532/2011  

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro 
společnost VYDIS s.r.o. zastupující společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen  pro společnost VYDIS 
s.r.o. zastupující společnost T-mobile Czech Republic a.s. a to posunutí termínu splátky jistiny do 
doby kolaudace stavby, 
2. trasování propojení radiových bodů dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku k PR 219/11, a to za 
podmínky vypořádání věcných břemen do kolaudace stavby a za podmínek dodržení příslušné 
ochrany veřejné zeleně. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 533/2011  

Revitalizace Rochlice 

Jednací řízení bez uveřejnění - vodní prvek 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky – formou jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace Rochlice -  
vodní prvek “ v souladu se „Směrnicí rady města č. 09 RM“ a to oslovením firmy EUROVIA CS 
a.s., se sídlem  Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924., 
 
2) složení komise pro jednání a posouzení 

 
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
Bc. David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Jitka Píšová  zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
  
Náhradníci komise pro jednání a posouzení   
Martina Rosenbergová primátorka města 
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
  

 

u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, zajistit: 

            2 (z celkem 4) 



 
1) geologický průzkum oblasti, včetně návrhu umístění technologické šachty fontány,  

T: neprodleně 
 
2) u firmy Valbek spol. s r.o. zpracování 3 architektonických variant návrhů fontány vč. umístění 
její technologické šachty,    

T: neprodleně 
 
3) předložení 3 návrhů fontán  radě města (popř. poradě vedení města) k projednání a výběru 
vhodné varianty pro realizaci, 

T: neprodleně 
 
4) rozpracování vybrané varianty vč. zpracování výkazu výměr a rozpočtu, 

T: neprodleně 
 
5) ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, realizaci a 
vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Revitalizace Rochlice-vodní prvek“, formou jednacího 
řízení bez uveřejnění,  

T: neprodleně 
 
 6) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek  
 řízení.  

 T: 08/2011 

USNESENÍ Č. 534/2011  

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. července 2011  

- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady 
města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru 
nebo komise rady města; 

- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady 
města 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na stanovení výše měsíčních odměn tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši 
souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, s účinností od 1. 
července 2011 
- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, předsedy 
výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města,                          
- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy komise 
rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města  

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Zastupitelstvu města Liberec tento návrh ke 
schválení na jeho 6. zasedání dne 30. června 2011. 
 

            3 (z celkem 4) 



            4 (z celkem 4) 

USNESENÍ Č. 535/2011  

Valná hromada společnosti Liberecká IS, a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Liberecká IS, a.s. (IČ 25450131, 
se sídlem Liberec V, Jablonecká 41, PSČ 46001) dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 28.6.2011 
člena dozorčí rady této společnosti 
Mgr. Petra Černého, bytem Liberec, Červeného 609/5 

a  v o l í  

s účinností od 28.6.2011 
členem dozorčí rady této společnosti 
paní Věru Dostrašilovou, bytem Liberec, Letná 506 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek: 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení změny do dokumentů 
této  společnosti; 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení veškerých úkonů 
souvisejících s rozhodnutím valné hromady, vč. podání návrhu na změnu zápisu v obchodním 
rejstříku. 

T: 08/2011 
 
 

 

 

 

Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 
I. Petice zástupců zaměstnanců KNL, a.s. 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

Bc. Jiř í  Šolc ,  v .  r .  Lukáš Martin,  v .  r .  
náměstek primátorky náměstek primátorky 



 

 


