
U S N E S E N Í  
Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 7. 8. 2014 

 

USNESENÍ Č. 746/2014  

Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací 
Zadávací řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení akce 
„Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“ spočívající ve výběru zhotovitele 
STRABAG a.s., IČ: 60838744,  se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, s nabídkovou cenou: 
13,484.148,87,- Kč bez DPH, 

s c h v a l u j e  

zrušení zadávacího řízení akce „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“ dle 
zadávací dokumentace 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajistit ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek provedení všech kroků, nezbytných ke zrušení zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací na akci „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava 
komunikací“ 

Termín: srpen 2014 
 
2. zajistit úpravu znění Smlouvy o spolupráci při výstavbě v Liberci určující výši příspěvku 
společnosti SVS, a.s. na obnovu povrchu komunikací dotčených výkopy při realizaci sdružených 
investic v roce 2014 

Kontrolní termín: září 2014  

 

USNESENÍ Č.747/2014 

Zřízení přechodu Jabloňová – oprava usnesení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Zrušení  části usnesení č. 575/2014 ze 12. zasedání rady města konaného dne 17.6.2014 a to původního 
znění bodu č. 3: 
„3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické 
služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 s finančním plněním do 
5,967.528,- Kč bez DPH a to na základě „Směrnice Rady města Liberec č. 3 RM Zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení 
nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.19 všeobecná výjimka 
pro radu města“ 
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a nahrazením jeho novým zněním: 
„3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické 
služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 s finančním plněním do 
498 251,02,- Kč bez DPH a to na základě „Směrnice Rady města Liberec č. 3 RM Zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení 
nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.19 všeobecná výjimka 
pro radu města“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, zajistit další postup při realizaci 
akce dle schváleného usnesení, 

T: bez zbytečného odkladu. 

 

              
 

USNESENÍ Č. 748/2014  

Havarijní oprava propustků Šafránová a Ptačí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.Realizaci akce „Havarijní oprava propustků Šafránová a Ptačí“, 
 
2.Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti TWO BRICKS s.r.o., V 
Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723 s nabídkovou cenou 1,450.383,- Kč vč. DPH, 
 
3.Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností  TWO BRICKS 
s.r.o., V Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723 a to na základě „Směrnice Rady města Liberec č. 
3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích 
podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 
6.18 všeobecná výjimka pro radu města, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
1.na akci „Havarijní oprava propustků Šafránová a Ptačí“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 
smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě TWO BRICKS s.r.o., V Horách 831, 460 01 
Liberec 15, IČ 44567723, 

T: 8/2014  
 
2.po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního 
dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce. 

T: 10/2014  

 

 

USNESENÍ Č. 749/2014  

Havarijní opravy příslušenství komunikací 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ 
 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města      
Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 
 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností Technické  
služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 a to na základě ,,Směrnice 
Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec“ čl. 6 Společná 
ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., 
III., a IV. kategorie, bodem 6.18 všeobecná výjimka pro radu města, 
 

a  u k l á d á  

 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 
smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 
376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 

T: 8/2014 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního 
dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce, 

T: 11/2014 
 
3. zajistit financování akce „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ z finančních prostředků 
z rozpočtu čištění města a zimní údržby na rok 2014 a to finančních úspor, které vznikly z důvodu 
mírnějšího zimního období. 

T: 11/2014 
 
 
              
 
 
 
 
V Liberci dne 12. srpna 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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