USNESENÍ
Z 3. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 13. 6. 2017

USNESENÍ Č. 585/2017
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek - smlouva
o poskytování služeb - Deloitte Advisory, s. r. o.
Stručný obsah: V současné době disponuje SML jedinou nabídkou na úpravu podmínek
financování a zajištění závazků města, kterou je nabídka současného věřitele dluhu města, České
Spořitelny, a. s. Tato nabídka byla získána jako jediná při snaze o snížení dluhového zatížení
města před necelým rokem. Z důvodu nemožnosti porovnat tuto nabídku s jinými, byla zadána
analýza u společnosti ČSOB Advisory, která však neposkytla potřebné informace. V podstatě
došlo jen k jakémusi shrnutí a vysvětlení obsahu nabídky. Z konzultací s renomovanou
poradenskou firmou Deloitte Advisory bylo zjištěno, že další nabídky lze získat, a tím otevřít
možnost srovnání, které by vedlo k ověření, zda existuje lepší nabídka než současná od ČS. Dále
Je součástí nabídky společnosti Deloitte Advisory, s. r. o. pomoc při oslovení potenciálních
zájemců, kteří jsou schopní nám tuto službu a lepší podmínky nabídnout.
Rada města po projednání

schvaluje
udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města. A to pro smlouvu mezi SML
a společností Deloitte Advisory, s. r. o. dle přílohy

a ukládá
zajistit uzavření smlouvy se společností Deloitte Advisory, s. r. o.
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 20. 6. 2017

USNESENÍ Č. 586/2017
Schválení zadání právního posouzení navrhované změny organizačního řádu
MML – ustavení pozice hlavního architekta
Stručný obsah: Zpracovaný návrh ustavení pozice hlavního architekta změnou organizačního
řádu MML byl rozporován ze strany právního oddělení MML. Zpracovatel se s výhradami
neztotožňuje. Cílem posouzení je získat externí právní názor k tomuto materiálu.
Rada města po projednání
1

schvaluje
zadání právního posouzení návrhu změny organizačního řádu MML - ustavení pozice
hlavního architekta, s ohledem na soulad navrhované změny s platnou legislativou
a případné návrhy pro uvedení materiálu do souladu s legislativními požadavky
a ukládá
zajistit ve spolupráci s členem rady města prof. Šedlbauerem zadání posudku
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 14. 6. 2017
Přílohy:
k usnesení č. 585/2017

V Liberci 14. června 2017

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Kory tář v. r.
náměstek primátora
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