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U S N E S E N Í  
ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 6. 8. 2012 

USNESENÍ Č. 618/2012 

Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU prostřednictvím směnečného 
programu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené nabídky dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, předložit tento 
materiál na jednání zastupitelstva města. 

Termín: 9.8.2012 
 

USNESENÍ Č. 619/2012 

Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 
ULB/6660/01/05 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál dle důvodové zprávy včetně příloh 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, předložit tento 
materiál zastupitelstvu města. 

Termín: 9.8.2012 

USNESENÍ Č. 620/2012 

Zrušení a vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu 
"Lesní informační středisko" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zrušení stávajícího výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace v rámci projektu 
„Lesní informační středisko“, 

2. vypsání nového výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti v rámci projektu „Lesní 
informační středisko“, zpracovaného dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 
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3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 
služeb: 

 
 Ing. Michal Vereščák               vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Veronika Fialová   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 
 

4. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb: 
 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Lukáš Martin    náměstek primátorky    
 Ing. Aleš Kočí    vedoucí SEV DIVIZNA 
            Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky 
 zástupce právního odboru                            
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník MML 
Bc. Jiří Bliml    ředitel Městské lesy Liberec, p. o. 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky  
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací:  
1. zajistit zrušení stávajícího výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace v režimu 

zakázky malého rozsahu 
 

2. zajistit vypsání nového výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 
rozsahu, zpracovaného dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

T: ihned 
3. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 

rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení 

T: 09/2012 

USNESENÍ Č. 621/2012 

Zrušení a vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu ZŠ 
Sokolovská z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zrušení stávajícího výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti pro rekonstrukci 
objektu tělocvičny; 

2. vypsání nového výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti pro rekonstrukci objektu 
tělocvičny, zpracovaného dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 
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3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 

služeb: 
 
 Ing. Michal Vereščák               vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Veronika Fialová   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 
 

4. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb: 
 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
            Lukáš Martin    náměstek primátorky 
 Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky  
 Petra Tomínová    odd. technické správy školských a kulturních  
      zařízení   
 zástupce právního odboru                          
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník MML 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Vladimír Vavřena   odd. technické správy školských a kulturních  
     zařízení  
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
1. zajistit zrušení stávajícího výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 

rozsahu  
 

2. zajistit vypsání nového výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 
rozsahu, zpracovaného dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

T: ihned 
3. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 

rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení. 

T: 09/2012 

USNESENÍ Č. 622/2012 

Zrušení a vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu MŠ 
Broumovské     

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. zrušení stávajícího výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace v rámci realizace 
stavebních úprav na MŠ Broumovská, 

2. vypsání nového výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace v rámci realizace 
stavebních úprav na MŠ Broumovská, zpracovaného dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
  

3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 
 Ing. Michal Vereščák               vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Veronika Fialová   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 
 

4. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení: 
 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
            Lukáš Martin    náměstek primátorky 
 Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky  
 Petra Tomínová    odd. technické správy školských a kulturních  
      zařízení   
 zástupce právního odboru                          
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník MML 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Vladimír Vavřena   odd. technické správy školských a kulturních  
     zařízení  
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací:  
1. zajistit zrušení stávajícího výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace v režimu 

zakázky malého rozsahu 
 

2. zajistit vypsání nového výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace v režimu 
zakázky malého rozsahu, zpracovaného dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

T: ihned 
3. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele díla v režimu zakázky malého rozsahu a 

výsledek předložit Radě města ke schválení 

T: 09/2012 

USNESENÍ Č. 623/2012 

Neplnění veřejné zakázky zhotovitelem sdružením Attest & AQE - návrh na 
ukončení spolupráce odstoupením od smlouvy  

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

Informace o stavu realizace projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním 
městě Liberec a jím zřizovaných či zakládaných organizacích“, 
s c h v a l u j e  
1. odborné posouzení dodaných výstupů dodavatelem nebo zhotovitelem 
2. pokračování realizace projektu 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. zajistit vypracování předmětného posudku a zajistit kroky vedoucí k pokračování realizace 

projektu 
2. předložení výsledku radě města 18. 9. 2012 

USNESENÍ Č. 624/2012 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt - dodatečné práce č. 4 " v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec - zóna "Lidové sady"   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 
dodatečné práce č.4“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 
530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

T: neprodleně  

 
Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru 
správy veřejného majetku SML pro rok 2012 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.  
 

USNESENÍ Č. 625/2012 

Pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu Severočeské Vodárenské 
společnosti, a. s. 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Bc. Jiřího Šolce, náměstka primátorky Statutárního města Liberce. Delegovaný je oprávněn na této 
valné hromadě jednat jménem obce a vykonávat všechna akcionářská práva. Delegování platí 
pouze pro mimořádnou valnou hromadu. 
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V Liberci dne 14. srpna 2012 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


