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

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 11. 11. 2014 

 

USNESENÍ Č. 1069/2014  

Zajištění dopravní obslužnosti na tramvajové lince číslo 11 mezi Libercem a 
Jabloncem nad Nisou pro rok 2015 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Sdělení odboru správy veřejného majetku ze dne 2.9.2014 ve věci financování tramvajové tratě 
mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, 

2. Sdělení člena Rady Libereckého kraje p. Vladimíra Mastníka, ze dne 17.10.2014, 
3. Záznam z jednání o financování tramvajové linky č. 11 po 1.1.2015, pracovní verzi bez 

zapracování připomínek města Liberce, 
4. Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 mezi 

Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat člena Rady Libereckého kraje p. Vladimíra Mastníka o přijatých závěrech rady 

města Liberce 

Termín: bez zbytečného odkladu 
 
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, Mgr. Milanem Vraspirem, advokátem, 

statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností DPMLJ, a. s., vést jednání s Libereckým 
krajem s cílem připravit návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro 
rok 2015 mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec 

Kontrolní termín: 12/2014 

USNESENÍ Č. 1070/2014  

Elektronické zastupitelstvo statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zrušení veřejné zakázky na poskytnutí služby „Elektronické zastupitelstvo pro statutární město 
Liberec“ z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. 

2. Vypsání nové veřejné zakázky na poskytnutí služby „Elektronické zastupitelstvo pro statutární 
město Liberec“ 

3. Výjimku ze směrnice rady č. 3RM (Zadávaní veřejných zakázek statutárním městem Liberec) ve 
formě zkrácení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek bude končit 24. 11. 2014 v 
9:30 hodin 

4. Návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na poskytnutí služeb „Elektronické 
zastupitelstvo pro statutární město Liberec“ 
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5. Složení společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek – Ing. Zbyněk 
Vavřina (náhradník: Hana Hynčicová), Ing. Petra Kolářová (náhradník: Jakub Stodůlka) Mgr. 
Martina Rosenbergová (náhradník: Ing. Jiří Rutkovský), Zuzana Škodová (náhradník: Tereza 
Babíčková), Ing. Jindřich Fadrhonc (náhradník: Miroslav Křepel) 

6. Formu veřejné soutěže – zakázka malého rozsahu 
7. Seznam oslovených dodavatelů uvedených v důvodové zprávě 

 

u k l á d á  

- Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit vyhlášení, 
realizaci a vyhodnocení opakovaně vypsané veřejné zakázky na služby „Elektronické 
zastupitelstvo“ dle schválené zadávací dokumentace, schválené formy veřejné soutěže a to v 
souladu s předloženou důvodovou zprávou. 

T: neprodleně 
 
- Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, předložit po 

vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek. 

T: neprodleně 
 

1. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních prostředků na 
financování a následný provoz „Elektronické zastupitelstvo pro statutární město Liberec“. Finanční 
plnění bude zohledněno již v návrhu rozpočtu na rok 2015. 

 

Termín: 31. 12. 2014 

USNESENÍ Č. 1071/2014  

Protokol z administrativní kontroly INTERIM se žádostí o platbu projektu 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Protokol o kontrole č. j. RRSV 13611/2014 - administrativní kontrola INTERIM se žádostí o platbu - 
ověření podezření na porušení rozpočtové kázně  projektu: Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt,  

s c h v a l u j e   

vzdání se práva na podání námitek vůči Protokolu o kontrole č. j. RRSV 13611/2014“ vydaném 
Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod,  
z důvodů uvedených v důvodové zprávě,  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 
1. vyhotovit dokument „Vzdání se práva na podání námitek vůči Protokolu o kontrole č. j. RRSV 

13611/2014“ vydaném Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit podpis 
statutárního zástupce SML na předmětném dokumentu a odeslat jej poskytovateli dotace.  

T: ihned 
 
2. po obdržení „Zprávy o auditu operace číslo ROPSV/2014/O/021“ vyhotovené Auditním orgánem 

Ministerstva financí ČR využít všech relevantních opravných prostředků k zajištění finančních 
zájmů SML v rámci předmětného projektu. 

T: 11/2014                 
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V Liberci dne 18. listopadu 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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