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: 69
Změna v personálním obsazení komise pro veřejné zakázky
Stručný obsah: Materiál předkládá RM rezignaci člena komise RNDr. Michala Hrona a následné
jmenování nového člena komise pana Ondřeje Makary.

Primátor města
Důvod předložení: rezignace stávajícího člena
Zpracoval:

Třmínková Dana - sekretariát primátora města

Projednáno s:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního 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
bere na vědomí
rezignaci RNDr. Michala Hrona na funkci člena Komise pro veřejné zakázky
jmenuje
členem Komise pro veřejné zakázky pana Ondřeje Makaru
ukládá
informovat Ondřeje Makaru o rozhodnutí rady města
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31.08.2019
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Důvodová zpráva
Dne 14. 07. 2019 byla Ing. Jaroslavovi Zámečníkovi, CSc., primátorovi města a Mgr. Petru Židkovi,
MPA, předsedovi Komise pro veřejné zakázky (dále jen KVZ) doručena rezignace dosavadního člena
KVZ RNDr. Michala Hrona.
KVZ byla zřízena usnesením RM č. 18/2019 ze dne 8. 1. 2019 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2,
písmeno h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb.
Dle článku II. Statutu KVZ členy komise, předsedu a místopředsedu komise jmenuje a odvolává Rada
města Liberec na základě návrhů, které k projednání předkládá garant komise.
V souvislosti s doručenou rezignací RNDr. Michala Hrona na funkci člena komise garant komise,
primátor města Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., navrhuje, aby se novým členem komise stal pan Ondřej
Makara, který s navržením do funkce souhlasí.

Přílohy:
ARezignace
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