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U S N E S E N Í  
Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 27. 3. 2012 

USNESENÍ Č. 243/2012 

Předání Osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Liberec  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. rezignaci MUDr. Andrey Dzanové na funkci členky Zastupitelstva města Liberec 
2. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 16. 10. 2010, který určil jako prvního  
    náhradníka v pořadí Mgr. Zuzanu Tachovskou za volební stranu Změna pro Liberec 
3. zprávu odboru správního a živnostenského Magistrátu města Liberce o tom, že Mgr. Zuza- 
     na Tachovská ke dni 27. března 2012 splňuje podmínky volitelnosti dle zákona č.491/2001,  
    o volbách do zastupitelstev obcí 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, na základě výše uvedených skutečností, předat na 
schůzi Rady města Liberce Mgr. Zuzaně Tachovské Osvědčení o nastoupení do funkce členky 
Zastupitelstva města Liberec. 
 
                                                      T: 2. mimořádná schůze rady města, konaná dne 27. března 2012 

USNESENÍ Č. 244/2012 

"Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova" - 
schválení záměru rekonstrukce a přestavby, vypsání veřejné zakázky na 
zhotovení projektové dokumentace a výběru zhotovitele stavby a financování 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. rekonstrukci a přestavbu MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova 
2. vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu "Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, 

odloučené pracoviště Věkova“ 
 

3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
 

Jmenovaní členové: 
Mgr. Pavel Kalous                vedoucí odboru školství a kultury 
Petra Tomínová                    pověřená zastupováním funkce vedoucí technické správy     
                                             školských a kulturních zařízení 
Markéta Dörflerová, DiS.     referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Ing. Jitka Strasserová            vedoucí oddělení kultury 
Miroslav Hozák                    referent školských a kulturních zařízení. 
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Ing. Linda Jurásková            referent odboru právního a veřejných zakázek 
 

4. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
 

Jmenovaní členové: 
Kamil Jan Svoboda              náměstek primátorky 
Bc.Jiří Šolc                           náměstek primátorky 
Mgr. Pavel Kalous                vedoucí odboru 
Petra Tomínová                    pověřená zastupováním funkce vedoucí technické správy     
                                             školských a kulturních zařízení 
Prof.David Václavík               neuvolněný člen zastupitelstva města, neuvolněný čl. rady města 
Ing. Jiří Kuncíř                     předseda komise pro veřejné zakázky 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Ing. jiří Rutkovský                 náměstek primátorky 
Lukáš Martin                         náměstek primátorky 
Ing. Jitka Strasserová             vedoucí oddělení kultury 
Miroslav Hozák                     referent technické správy školských a kulturních zařízení 
Ing. Bohuslav Kabátek              neuvolněný člen zastupitelstva města, neuvolněný čl. rady města 
PhDr. Jaromír Baxa               člen komise pro veřejné zakázky, neuvolněný čl. zastupitelstva    
                                              města 
 

5. Návrh dodavatelů, kteří budou osloveni: 
AVEA spol. s r.o.                                                                 IČ 15268896 
TOUAX s.r.o.                                                                       IČ 28160916 
RD Rýmařov                                                                        IČ 18953581 
BREX, spol. s r.o.                                                                IČ 40232549 
SYBAN, spol. s.r.o.                                                             IČ 25401343 

 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
 

1. zajistit realizaci rekonstrukce a přestavby MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova 

T: neprodleně 
 

2. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovení projektové 
dokumentace a výběr zhotovitele stavby v rámci projektu "Rekonstrukce a přestavba MŠ 
Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“ formou otevřeného podlimitního řízení 

T: neprodleně 
 

3. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení jeho výsledek 

 T: duben 2012 
 

4. v období let 2012 - 2018 předkládat do návrhů rozpočtů odboru školství a kultury částky 
nezbytné k postupné úhradě nákladů spojených s realizací zakázky 

T: říjen 2012 
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USNESENÍ Č. 245/2012 

"Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova" - 
schválení způsobu financování rekonstrukce a dostavby 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se způsobem financování rekonstrukce a přestavby MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit způsob financování rekonstrukce a přestavby MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště 
Věkova zastupitelstvu města ke schválení.  

T: 29.3.2012 
 

 
Jmenování jednatelů společnosti SAL, s. r. o. 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 246/2012 

Festival Benátská noc 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o konání festivalu Benátská noc ve sportovním areálu Vesec 

a  s o u h l a s í  

s postupem navrhovaným Janem Svatošem, ředitelem společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 
 
 
 

 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I.  Informace k festivalu Benátská noc 
 
 
 
 
V Liberci dne 3. března 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 

 


