STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím
služby "zásilky s obsahem hlasovacích lístků" pro volbu prezidenta republiky
Stručný obsah: Žádost o schválení všeobecné výjimky ze Směrnice Rady města č. 3RM a následné
uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci a doručení hlasovacích lístků

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Povinnosti SML v souvislosti s přípravou a zajištěním volby
Zpracoval:

Vydra Petr, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

Anděl Jaroslav, Bc., vedoucí oddělení provozu a správy budov

Předkládá:

Sopoušek Jaroslav, Bc. - pověřený zastupováním výkonu funkce tajemníka
Magistrátu města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. všeobecnou výjimku ze Směrnice rady města č. 3RM, zadávání veřejných zakázek SML, v souladu
s bodem č. 5.12 této směrnice

2. uzavření smlouvy o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby "Zásilky s obsahem
hlasovacích lístků" s Českou poštou s.p., IČ: 47114983 dle přílohy č. 1

ukládá
zajistit podpis smlouvy
P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - pověřený zastupováním výkonu funkce tajemníka Magistrátu města
Liberec
T: 08.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR č. 275/2017 ze dne 23.8.2017 byla vyhlášena volba prezidenta
republiky a stanoven termín jejího konání na dny 12.1.2018 a 13.1.2018 a případné druhé kolo 26.1.2018
a 27.1.2018.
Z harmonogramu a lhůt vyplývajících se zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, vyplývá pro statutární město Liberec povinnost zajistit dodání hlasovacích
lístků voličům, a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Tisk volebních materiálů včetně hlasovacích lístků zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím jím určených
tiskáren a následně provádí distribuci na příslušné úřady. Po převzetí volebních materiálů je třeba zajistit jejich
kompletaci do obálek a následnou distribuci voličům v zákonném termínu.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících pro statutární město Liberec
v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb, schvaluje rada města všeobecnou výjimku ze Směrnice Rady města
č. 3RM o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s bodem č. 5.12 této směrnice
a schvaluje uzavření smlouvy k kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby "Zásilky s obsahem
hlasovacích lístků" s Českou poštou, s.p.
Směrnice Ministerstva financí ČR ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb, č.j. MF62 970/2013/12-1204 shrnuje výčet výdajů v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zabezpečení
voleb, které lze uplatnit z prostředků státního rozpočtu České republiky. V článku I, bod i) uvádí náklady na
zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům v částce 3,50 Kč na jednoho voliče a na poštovné ve výši
dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence v případě, kdy bude distribuce hlasovacích lístků
zajišťována jeho prostřednictvím, a výdaje na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek nejvýše 1,-- Kč
na jednoho voliče.
Cenu za služby označuje Česká pošta v návrhu smlouvy za své obchodní tajemství.

Přílohy:
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