Z ÁP I S
Z 1. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 13. 2. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Korytář
PhDr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 1. mimořádnou schůzi rady města roku 2017 a konstatoval, že je přítomno
5 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Z dnešní schůze se omluvil Ing. Čulík, prof. Šedlbauer,
Ing. Galnor a Bc. Kocumová. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí
organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Mgr. Jana Korytáře a PhDr. Ivana Langra.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan náměstek Korytář předložil na stůl bod 2/1 Jmenování hodnotící komise výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Přestupní terminál veřejné dopravy
a samostatný parkovací dům – ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH“.
Návrh upraveného programu schůze rady byl schválen poměrem: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Schválení projektového záměru Centrum dílenského a technického vzdělávání
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Porada vedení dne 18. 1. 2017 schválila projektový námět Technopark Liberec. V souladu se
směrnicí 10 RM Projektové řízení, byl předložen ke schválení radě města projektový záměr tohoto
projektu. Rada města jej schválila dne 25. 2. 2016 usnesením číslo 142/2016. Nyní předkládáme radě
města projektový záměr na výstavbu pavilonu pro vzdělávání a celoživotní učení s názvem Centrum
dílenského a technického vzdělávání. Tento záměr popisuje a specifikuje jednotlivé činnosti přípravy.
Dále je v materiálu RM řešeno schválení podání žádosti o dotaci s vyčíslením nákladů na výstavbu
a provoz centra.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 141/2017

K bodu č. 2/1
Jmenování hodnotící komise výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem: „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný
parkovací dům – ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH“
Předkládá: Korytář Jan, Mgr., náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Je nutno jmenovat hodnotící komisi pro výběr vhodného architektonického návrhu výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Přestupní terminál veřejné dopravy
a samostatný parkovací dům - ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH“.
Pro posouzení architektonických návrhů bude komise jmenována v počtu sedmi osob - 4 externí
odborní architekti, 1+1 zástupci vedení města, 1 zástupce vybraného odboru.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 142/2017

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 10:16 hodin.

Přílohy:
- Program 1. schůze MRM
- Výpis přijatých usnesení
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V Liberci 13. ledna 2017

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jan Korytář v. r.

PhDr. Ivan Langr v. r.

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Koryt ář v. r.
náměstek primátora
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