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U S N E S E N Í  
Z 8. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 9. 8. 2012 

USNESENÍ Č. 626/2012 

Vypsání zadávacího řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru v 
jednacím řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění na poskytnutí            
investičního revolvingového úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU  
a to oslovením následujících finančních institucí: 

 

PPF banka a.s. 
Oberbank AG pobočka Česká republika 
Equa Bank a.s. 
Med Finance Magellan s.r.o. 
BPD Finance s.r.o. 
WPB Capital,spořitelní družstvo 
Česká spořitelna, a. s. 
J &T Banka 
Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo 
 

2) Složení komise pro jednání 
 

 1. Ing Zbyněk Karban                    vedoucí odboru ekonomiky 
2. Markéta Dörflerová, DiS.    odbor právní a veřejných zakázek

 
3) Složení komise pro otevírání obálek 

   
1. Ing. Zbyněk Karban  vedoucí odboru ekonomiky
2. Ing. Jana Karbanová odbor ekonomiky
3. Mgr. Jan Audy vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

 
 náhradníci: 

1. Ing. Hana Hrbková       odbor ekonomiky
2. Pavel Kaiser        odbor ekonomiky
3. Markéta Dörflerová, DiS.       odbor právní a veřejných zakázek

 

4) Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
 

1. Bc. Jiří Šolc  náměstek primátorky 
2. Ing. Zbyněk Karban   vedoucí odboru ekonomiky 
3. Ing. Petr Šourek  člen komise pro veřejné zakázky 
4. Ing. Hana Hrbková  odbor ekonomiky 
5. Mgr. Jan Audy  vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
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 náhradníci: 

1. Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky
2. Ing. Jana Karbanová vedoucí oddělení rozpočtu a financování 
3. Ing. Ladislava Pytlounová referent oddělení rozpočtu a financování 
4. Pavel Kaiser odbor ekonomiky
5. Markéta Dörflerová, DiS. odbor právní a veřejných zakázek

 

a  u k l á d á  

a) Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku,  
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci, 

realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Poskytnutí investičního revolvingového 
úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU, formou jednacího řízení bez 
uveřejnění 

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

T: 09/2012 
                                                                                                               

b) Bc. Jiřímu Šolcovi a Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkům primátorky, intenzivně jednat 
s jednateli SAL, a. s. v této záležitosti a předložit na schůzi radě města k projednání materiál 
týkající se jednatelů společnosti 

T: 4.9.2012 
 
   
 
 
 
 
 
V Liberci dne 14. srpna 2012 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


