STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
14. schůze rady města dne: 27.08.2019
Bod pořadu jednání: 42
Rekonstrukce objektu URAN – revokace části usnesení č. 583/2019
Stručný obsah: V rámci přípravy projektu rekonstrukce objektu Uran byla vyhlášena veřejná
zakázka formou souběžného zpracování architektonického návrhu výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na služby v uzavřené výzvě, kdy lhůta pro podání nabídek končí 11. 9. 2019 a
následuje část hodnocení. Z důvodu nemožnosti přítomnosti několika členů schválené hodnotící
komise na hodnocení je nyní radě města předkládán k projednání nový návrh členů hodnotící
komise.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: aktualizace členů hodnotící komise
Zpracoval:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Jiří Janďourek, Ing. arch. - vedoucí odboru architekta města
Jiří Němeček Ing., CSc. - náměstek pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
správu

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

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
zrušuje
část usnesení č. 583/2019 ze dne 11. 6. 2019, konkrétně bod č. 4 schvalovací části, v níž
rada města schválila složení hodnotící komise ve znění:
"Schvaluje
hodnotící komisi pro hodnocení veřejné zakázky ve složení:
Řádní členové závislí
M.A. Martin Kloda
Ing. arch. Jana Medlíková
Ing. Jiří Němeček, CSc.
Náhradníci závislí
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Řádní členové nezávislí
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Ing. arch. Josef Smola
Ing. arch. MgA. Petr Šmídek
Ing. arch. Jan Vondrák
Náhradníci nezávislí
Ing. Jan Antonín Ph.D.
Ing. Tomáš Krupa"

jmenuje
hodnotící komisi pro hodnocení veřejné zakázky ve složení:
Řádní členové závislí
M.A. Martin Kloda
Ing. arch. Jana Medlíková
Ing. Jiří Němeček, CSc.
Náhradníci závislí
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Řádní členové nezávislí
Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D.
Ing. arch. Jakub Fišer
Ing. arch. MgA. Petr Šmídek Ph.D.
Ing. arch. Jan Mach
Náhradníci nezávislí
Ing. Petr Kotek Ph.D.
Ing. arch. Jan Kazimour

ukládá
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informovat o aktualizaci usnesení členy hodnotící komise
P: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing. - vedoucí odboru kancelář architekta města
T: 30.08.2019
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Důvodová zpráva
Rada města na svém zasedání dne 11. 6. 2019 usnesením č. 583/2019 schválila materiál pod názvem
Schválení dalšího postupu "Rekonstrukce budovy Uran". Předmětem materiálu bylo vyhlášení veřejné
zakázky formou souběžného zpracování urbanisticko-architektonického návrhu a schválení
projektového záměru "Rekonstrukce budovy Uran" v souladu se směrnicí rady č. 10 RM Projektové
řízení. Součástí schváleného usnesení (Příloha č. 1 materiálu) byla jmenována hodnotící komise ve
složení:
Komise schválená usnesením č. 583/2019
Řádní členové závislí
M.A. Martin Kloda
Ing. arch. Jana Medlíková
Ing. Jiří Němeček, CSc.
Náhradníci závislí
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Řádní členové nezávislí
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Ing. arch. Josef Smola
Ing. arch. MgA. Petr Šmídek
Ing. arch. Jan Vondrák
Náhradníci nezávislí
Ing. Jan Antonín Ph.D.
Ing. Tomáš Krupa
Nyní nastala situace, kdy někteří členové schválené komise na poslední chvíli odřekli svoji účast (Ing.
arch. Jan Vondrák, Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, Ing. Jan Antonín Ph.D.).
Odbor architekta města navrhuje radě města k projednání návrh náhrady členů komise v následujícím
složení:
Návrh nového složení komise:
Řádní členové závislí
M.A. Martin Kloda
Ing. arch. Jana Medlíková
Ing. Jiří Němeček, CSc.
Náhradníci závislí
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Řádní členové nezávislí
Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D.
Ing. arch. Jakub Fišer
Ing. arch. MgA. Petr Šmídek Ph.D.
Ing. arch. Jan Mach
Náhradníci nezávislí
Ing. Petr Kotek Ph.D.
Ing. arch. Jan Kazimour
V současné době je v souladu s usnesením č. 583/2019 jmenován projektový tým v rámci projektu
Rekonstrukce objektu Uran a odbor strategického rozvoje a dotací vyhlásil veřejnou zakázku malého
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rozsahu na služby v uzavřené výzvě. Odbor strategického rozvoje a dotací dne 20. 8. 2019 obdržel
informaci o nutnosti aktualizace členů hodnotící komise odborem architekta města. Vyhodnocení
veřejné zakázky bude v souladu s usnesením č. 583/2019 předloženo radě města k projednání odborem
architekta města (ve spolupráci odborem právním a veřejných zakázek a odborem strategického rozvoje
a dotací).
Dle článku VIII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VIII
odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost
zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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