
U S N E S E N Í  
Z 5. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 8. 7. 2014 

 

USNESENÍ Č. 645/2014 

Žádost pana Mikeze o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z Obecně  závazné  vyhlášky statutárního  města  Liberec č. 3/2009  O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 -  vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 24. 7. 2014 
na den 25. 7. 2014 od 23.00 do 06.00 hodin, na žádost společnosti ŠIMMI AG, a. s., sídlem Labe 196, 
468 22, Malá Skála, z důvodu konání pořádané akce Mezinárodní revivalový večer v rámci akce 
„Benátská! 2014“ ve Sportovním areálu Vesec 

a  u k l á d á    

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat vydané rozhodnutí.   

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 646/2014 

Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr směny částí pozemků p. č. 1054 a 1058/1 v k. ú. Růžodol I ve vlastnictví: 
FC SLOVAN LIBEREC, a. s., IČ: 61326461, Na Hradbách 1300/17, Liberec 1, 
za pozemek p. č. 5407/17 v k. ú. Liberec a část pozemku p. č. 1057 (dle GP č. 1057/1) v k. ú. Růžodol I  
ve vlastnictví:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zahájit další potřebné 
kroky vedoucí k realizaci směny pozemků .   

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 647/2014 

Majetkoprávní operace - Revokace usnesení – výpůjčka 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení č. 156/2014 z rady města dne 18. 2. 2014 ve znění: 
„3. Rada města dne 18.2.2014  schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 1438 – 11.170m2, 1439/1 – 
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12.642 m2, 1439/2 – 1.038 m2, 1453 – 342 m2 (zajištění péče o území), v k. ú. Růžodol I. na dobu 
určitou 10 let pro občanské sdružení Český svaz ochránců přírody, IČ: 00103764, zastoupené 
předsedou RNDr. Liborem Ambrozkem a místopředsedou Ing. Karlem Křížem, se sídlem 
Michelská 48/5, 140 00 Praha“ 

s c h v a l u j e  

výpůjčku pozemků p. č. 1438 – 11.170 m², část pozemku p. č. 1439/1 – 12.642 m², pozemek p. č. 
1439/2 – 1.038 m², pozemek p. č. 1453 – 342 m², vše k. ú. Růžodol I. za účelem zajištění péče o území 
(Tzn. zachovat, případně zvýšit biodiverzitu lokality se zvláštním důrazem na avifaunu, houby, vodní 
organismy a případné vzácné rostliny. Zajistit optimální využití lokality pro rekreační a vzdělávací 
aktivity při nenarušení ekologických a estetických hodnot území.) na dobu 10 let s výpovědní lhůtou 
jednoho roku pro občanské sdružení Český svaz ochránců přírody, IČ: 00103764, zastoupené 
předsedou RNDr. Liborem Ambrozkem a místopředsedou Ing. Karlem Křížem, se sídlem Michelská 
48/5, 140 00 Praha a smlouvu o výpůjčce dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
smlouvy o výpůjčce. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 648/2014 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 8.7.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 

zakládá právo uložení zemní kabelové přípojky NN, vstup a vjezd pro její provozování a udržování  
na pozemku/cích/ p. č. 634, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 82.000,- Kč bez DPH. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě.   

2. Rada města dne 8.7.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo umístění přepadu ze vsakovací nádrže, vstup a vjezd pro provoz a udržování  na 
pozemku/cích/ p. č. 193/6, k. ú. Kunratice u Liberce, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 65993390, za předpokladu složení zálohy ve výši 
16.500,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě.   

3. Rada města dne 8.7.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo uložení vodovodních a kanalizačních přípojek, vstup a vjezd pro jejich provoz a 
udržbu  na pozemku/cích/ p. č. 743, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby inženýrské 
sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 412, k. ú. Dolní Hanychov, jehož vlastníkem je 
v současné době: Pytloun Karel, za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez DPH. 

4. Rada města dne 8.7. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo uložení telekomunikačního vedení, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 5978/13, 5989,  k. ú. Liberec, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch: Liberecká IS, a. s., Mrštíkova 3, 46171 Liberec – Liberec III, IČ: 25450131, a to 
bezúplatně. 

5. Rada města dne 8. 7. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 304, k. ú. Františkov u Liberce, na dobu životnosti stavby 
příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 303/1, k. ú. Františkov u Liberce, 
jehož vlastníkem je v současné době Skoblová Pavlína. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
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bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu.  

6. Rada města dne  8. 7. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 38/1, k. ú. Starý Harcov, na dobu  životnosti  stavby příslušné   
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 23, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je 
v současné době Steger Ondřej a Stegerová Petra. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena  na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu.  

7. Rada města dne  8. 7. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 147, k. ú. Ostašov u Liberce, na dobu životnosti  stavby 
příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 168, k. ú. Ostašov u Liberce, jehož 
vlastníkem je v současné době Lexa Luděk a Lexová Hana. Cena za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. 

8. Rada města dne 8. 7. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (vrchní kabelové vedení VN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 67/1, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za podmínky složení zálohy ve výši 2.000,- Kč bez DPH.  

9. Rada města dne 8. 7. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo uložení kanalizační výtlačné stoky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 23/1, 103, 885/1, 902/5,  k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch: Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 41550 
Teplice, IČ: 9099469, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč. 

10. Rada města dne 8. 7. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 128, k. ú. Horní Suchá u Liberce, na dobu  
životnosti stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 11.200,- Kč bez DPH;  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 
          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 649/2014 

Majetkoprávní operace - Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města po projednání dne 8. 7. 2014  
a) zrušuje usnesení č. 445/2014/2 ze dne 20. 5. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích  p.  č. 5841/1, k. ú. 
Liberec, na dobu  životnosti příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: Společnosti Vlasty Buriana 
o.p.s., Široká 179/38, 46001, Liberec II, IČ: 26429985, za podmínky složení zálohy ve výši 2.375,- 
Kč bez DPH. 

2. Rada města po projednání dne 8. 7. 2014  
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a) zrušuje usnesení č. 445/2014/2 ze dne 20. 5. 2014 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro 

opravy a údržbu na pozemku p. č. 2121, k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2125/3, k. ú. Ruprechtice, kterým je 
v současné době Baran Vladislav Ing. a Baranová Jindra Ing., za cenu 1.000,- Kč bez DPH; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 650/2014 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce Radničního sklípku v budově hist. radnice“ - 
jmenování hodnotící komise 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení „Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické radnice“ hodnotící komisi 
ve složení: 
 
Jmenovaní členové: 
Mgr. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ivana Roncová   pověř. ved. odb. MS 
Pavel Podlipný   pověř. ved. odd. MSSO 
Miroslav Kučera    zástupce nájemce Pivovar Svijany, a. s. 
Ing. Alena Bláhová    zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. František Hruša  zástupce komise pro veřejné zakázky  
 
Náhradníci: 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Jiří Ronec    odd. MSSO 
Dušan Kopecký    odd. MSSO 
Ing. Tomáš Kučera    zástupce nájemce Pivovar Svijany, a. s. 
Ing. Ludmila Hlavešová  zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Petr Šourek   zástupce komise pro veřejné zakázky  

USNESENÍ Č. 651/2014 

Schválení výsledků výběrového řízení – „DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC – 
OPRAVA VÝTAHŮ“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vítěze výběrového řízení, a to společnost: MSV Liberec, s. r. o., IČ: 613 28 952, se sídlem Kralická 79, 
460 07 Liberec 7 na dodavatele na služby s názvem „DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC – OPRAVA 
VÝTAHŮ“ 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězem 
výběrového řízení se společností MSV Liberec, s. r. o., IČ: 613 28 952, se sídlem Kralická 79, 460 07 
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Liberec 7. 

T: 07/2014 

USNESENÍ Č. 652/2014 

Schválení výsledků výběrového řízení - "Naivní divadlo Liberec – oprava výtahu" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vítěze výběrového řízení, a to společnost: MSV Liberec, s. r. o., IČ: 613 28 952, se sídlem Kralická 79, 
460 07 Liberec 7 na dodavatele na služby s názvem „Naivní divadlo – oprava výtahů“ 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězem 
výběrového řízení se společností MSV Liberec, s. r. o., IČ: 613 28 952, se sídlem Kralická 79, 460 07 
Liberec 7. 

T: 7/2014 

USNESENÍ Č. 653/2014 

Schválení výsledků výběrového řízení – „ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec 13 – 
výměna lapolu a napojení do kanalizace“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vítěze výběrového řízení, a to společnost: Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s. r. o., IČ: 15053695, se 
sídlem Píšťovy 820, 53701 Chrudim III na dodavatele na služby s názvem „ZŠ Liberec, Sokolovská 
328, Liberec 13 – výměna lapolu a napojení do kanalizace“ 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězem 
výběrového řízení se společností Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s. r. o., IČ: 15053695, se sídlem 
Píšťovy 820, 53701 Chrudim III.  

T: 7/2014 

USNESENÍ Č. 654/2014 

Schválení výsledků výběrového řízení – „ZŠ Liberec - ul. U Školy - oprava 
parketových a PVC podlah v učebnách“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vítěze výběrového řízení, a to společnost: Tomáš Mědílek, IČ: 71973168, se sídlem Liberec - Liberec 
XIV - Ruprechtice, Javorová 591/24, PSČ 46014, na dodavatele na služby s názvem „ZŠ Liberec - ul. 
U Školy - oprava parketových a PVC podlah v učebnách“ 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězem 
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výběrového řízení se společností Tomáš Mědílek, IČ: 71973168, se sídlem Liberec - Liberec XIV - 
Ruprechtice, Javorová 591/24, PSČ 460 14. 

T: 7/2014 
 

Návrh zásad poskytování veřejné podpory v rámci statutárního města Liberec včetně 
souvisejících doporučení 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 655/2014 

Nový platový výměr pro paní Janu Pospíšilovou, ředitelku Mateřské školy, 
„Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přiznání platového postupu paní Janě Pospíšilové, ředitelce Mateřské školy, „Pastelka“ Liberec, 
Švermova 100 s účinností od 1. 7. 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit vypracování platového výměru dle 
důvodové zprávy.                                       

T: ihned 
 

Určení mateřských škol ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného 
zaměstnavatele 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 656/2014 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a nákup 
konvektomatu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. převod finančních prostředků ve výši 130.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce 
investičního majetku Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková 
organizace 

2. čerpání fondu reprodukce investičního majetku Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 
645/55, příspěvková organizace na nákup konvektomatu na vaření v páře 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit s rozhodnutím rady města 
ředitelku. 

Termín: ihned 
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USNESENÍ Č. 657/2014 

Převod finančních prostředků z rezervních fondů základních škol do investičních 
fondů a následné účelové čerpání 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. převod finančních prostředků ve výši 170.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce 
investičního majetku Základní školy, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace a čerpání 
fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Husova 142/44, příspěvková 
organizace na odstranění závad zjištěných KHS, doplnění nábytku a úpravy elektroinstalace 

 
2. převod finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce 

investičního majetku Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace a 
čerpání fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvková organizace na vybavení nově otevírané třídy 

 
3. převod finančních prostředků ve výši 149.100,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce 

investičního majetku Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace a čerpání 
fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková 
organizace na systém generálního klíče 

 
4. převod finančních prostředků ve výši 172.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce 

investičního majetku Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace a čerpání 
fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková 
organizace na vybudování nové učebny a rozšíření sborovny 

 
5. převod finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce 

investičního majetku Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace a čerpání 
fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková 
organizace na opravu podlahy vstupního vestibulu 

 
6. převod finančních prostředků ve výši 430.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce 

investičního majetku Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace a čerpání 
fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková 
organizace na nákup vybavení do 1. tříd a interaktivní techniku k tabulím 

 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit s rozhodnutím rady města ředitele 
ZŠ. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 658/2014 

Žádost o povolení použití znaku města společnosti DPMLJ, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města na nové grafické podobě webových stránek www.dpmlj.cz společnosti Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČ: 47311975, na dobu neurčitou, 

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru kancelář primátorky, 
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vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 659/2014 

Žádost o povolení použití znaku města firmy MOBILE MUZEUM ČR, o. s., IČ: 
70822484 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města v publikacích: 
1. Výroba automobilů v Liberci 
2. Ferdinand Porsche – konstruktér století 

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru kancelář primátorky,  
vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 660/2014 

Žádost o povolení použití znaku města firmy CARLA, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města na obalu čokolády vyráběné firmou CARLA, spol. s.r.o., IČ: 48150134, 

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru kancelář primátorky, 
vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 661/2014 

Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2014 z Fondu požární ochrany Libereckého 
kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. finanční a obsahový rámec žádosti do FPO LK: 
 
- dovybavení výjezdových jednotek města Liberec 6 kusy zásahových obleků v celkové hodnotě 

75.000,- Kč (12.500,- Kč/kus) 
 

2. předložení žádostí o poskytnutí příspěvku na rok 2014 z Fondu požární ochrany Libereckého kraje 
(dále jen FPO LK)  

a  u k l á d á  

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, předložit zpracované žádosti Krajskému 
úřadu Libereckého kraje. 
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Termín: 7/2014 

USNESENÍ Č. 662/2014 

„Technický dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina výšina“ 

Schválení výsledku zadávacího řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vyloučení uchazeče NDCon, s. r. o., IČ 64939511, Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha, z další účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina 
výšina“,  

2. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Oprava ul. 
Aloisina výšina“: INVESTING CZ, spol. s. r. o., IČ 25036751, Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 
Liberec, s nabídkovou cenou 720.000,- Kč bez DPH,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v 

zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina 
výšina“ uchazeči NDCon, s. r. o., IČ 64939511, Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha  

T: ihned  
2. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci 
Oprava ul. Aloisina výšina“ vítězi řízení, společnosti INVESTING CZ, spol. s. r. o., IČ 15036751, 
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec  

T: ihned  
3. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina výšina“ všem 
účastníkům řízení 

T: ihned  
4. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina výšina“ předložit k 
podpisu příslušnou smlouvu s vítězem tohoto řízení, se společností INVESTING CZ, spol. s. r. o., 
IČ 15036751, Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec  

T: 08/2014 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 663/2014 

„Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast 
Žitná a Ježkova“ 

Schválení výsledku zadávacího řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vyloučení uchazeče NDCon, s. r. o., IČ 64939511, Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha z další účasti v 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice – 
lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova“,  

2. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Revitalizace 
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Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova“: REAL ENGINEERING, spol. s. r. o., IČ 
27357155, Zlínská 611/1, 460 10 Liberec III s nabídkovou cenou 600.000,- Kč bez DPH,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v 

zadávacím řízení uchazeči NDCon, s.r.o., IČ 64939511, Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha  

T: ihned  
2. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci 
Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná a Ježkova“ vítězi řízení, společnosti REAL ENGINEERING, 
spol. s. r.o., IČ 27357155, Zlínská 611/1, 460 10 Liberec III  

T: ihned  
3. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice – lokalita 
Žitná a Ježkova“ všem účastníkům řízení 

T: ihned  
4. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením řízení na veřejnou 

zakázku „Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a 
Ježkova“ předložit k podpisu příslušnou smlouvu s vítězem tohoto řízení, se společností REAL 
ENGINEERING, spol. s. r. o., IČ 27357155, Zlínská 611/1, 460 10 Liberec III  

T: 08/2014 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 664/2014 

Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 

Zrušení zadávacího řízení a provedení nového zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zrušení zadávacího řízení akce „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a 
kanalizace“ dle zadávací dokumentace z měsíce května 2014,  

2. Vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací výše uvedené akce dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle zpracované projektové dokumentace,  

3. Předložený návrh „Zadávací dokumentace“ pro realizaci akce „Ul. Slunečná – oprava komunikace 
po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“,  

4. Časový harmonogram akce „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a 
kanalizace“,  

5. Složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby  
 
Jmenovaní členové komisí:  
 
Komise pro otevírání obálek:  
Jmenovaní členové:  
1. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  
2. David Studený, zástupce odboru správy veřejného majetku  
3. Mgr. Eliška Čechová, odbor právní a veřejných zakázek  
4. Zástupce společnosti Vyber, s.r.o.  
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Náhradníci:  
1. Bc. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy  
2. Ing. Václav Bahník, zástupce odboru správy veřejného majetku  
3. Ing. Alena Bláhová, odbor právní a veřejných zakázek  
4. Zástupce společnosti Vyber, s.r.o.  
 
Hodnotící komise:  
Jmenovaní členové:  
1. Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec  
2. Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a integraci úřadu  
3. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  
4. David Studený, zástupce odboru správy veřejného majetku  
5. Mgr. Eliška Čechová, odbor právní a veřejných zakázek  
6. Zástupce společnosti Vyber, s.r.o.  
 
Náhradníci:  
1. Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník Magistrátu města Liberec  
2. Ing. Rutkovský Jiří, náměstek primátorky pro rozvoj a cestovní ruch  
3. Bc. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy  
4. Ing. Václav Bahník, zástupce odboru správy veřejného majetku  
5. Ing. Alena Bláhová, odbor právní a veřejných zakázek  
6. Zástupce společnosti Vyber, s.r.o.   

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 

veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového 
řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Ul. Slunečná – oprava komunikace po 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ 

Termín: červenec 2014 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného smluvního 

dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce  

Termín: srpen 2014 
 

 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

 
I. Výpověď z pracovního poměru podaná vedoucím odboru péče o občany Magistrátu města Liberec 

Mgr. Romanem Králem 
II. Informace o oslovení 2. uchazeče z výběrového řízení – „ZŠ Liberec, Dobiášova - částečná výměna 

palubové podlahy“ 
 
 
 
Přílohy:  k usnesení č. 647/2014 
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V Liberci dne 15. července 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Příloha k usnesení č. 647/2014



Příloha k usnesení č. 647/2014



Příloha k usnesení č. 647/2014



Příloha k usnesení č. 647/2014



Příloha k usnesení č. 647/2014




