Z ÁP I S
Z 3. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 8. 7. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 3. mimořádnou schůzi rady města v roce 2019 a konstatoval, že je přítomno
8 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Marii
Mudrou, pracovnici organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu PhDr. Mgr. Ivana Langra
a Ing. Zbyňka Karbana. Ze schůze se omluvil pan Marek Vávra, paní Petra Břeňová a pan
RNDr. Michal Hron.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 12. řádné schůze rady města.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
Na program mimořádné schůze byl navržen pouze jeden bod č. 2 – Předložení a schválení
zadávacích podmínek pro výběr projektanta PD – MPB Liberec.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Předložení a schválení zadávacích podmínek pro výběr projektanta PD – MPB
Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předložen materiál ke schválení zadávacích podmínek na zadání nadlimitní veřejné
zakázky na služby s názvem "Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského
plaveckého bazénu v Liberci".
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Na základě připomínky Mgr. Židka prosím o doplnění na košilku materiálu „bylo projednáno
v komisi pro veřejné zakázky dne 27. 6. 2019“.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Rada města přijala usnesení č. 690/2019

K bodu č. 3
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Průběh projednávání bodu:

Ing. Němeček
Žádám o sdělení, kdo jakými procesy a s jakými cíli řídí městské organizace s ohledem na to, že
v současné době není možné odpovědi na tyto otázky nikde zjistit. Poprosím pana tajemníka
o písemné sdělení.
Primátor ukončil schůzi rady města v 10:48 hod.
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Přílohy:
– Program 3. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 8. července 2019

Zapisovatelka:

Marie Mudrá v. r.

Za ověřovatele:

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

Ing. Zbyněk Karban v. r.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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