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.
15. schůze rady města dne: 10.09.2019
Bod pořadu jednání: 19
Revokace usnesení číslo 1271/17
Stručný obsah: Předkládáme ke zrušení usnesení, které nebude plněno. Důvodem je změna
zadávacích podmínek na projektové práce v souladu s legislativou a s aktuálními standardy
zadávání zakázek SML.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Zrušení usnesení
Zpracoval:

Machatý Petr, Bc. - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a
majetkovou správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 2
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
usnesení číslo 1271/2017 ze dne 9. 11. 2017 z důvodu, že schválená zadávací dokumentace
bude přepracována v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace, zadavatele a
zákonných předpisů
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Důvodová zpráva
Dne 9. 11. 2017 byla radou města schválena zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektu
energetických úspor objektu družiny při ZŠ U Soudu. Zadávací řízení dosud nebylo vypsáno z důvodu
nedostatku finančních prostředků.
S postupem času došlo ke změně:


legislativy – elektronizace podávání nabídek,



podmínek poskytovatele dotace – rozšíření uznatelných úprav objektu,



v přístupu zdávání zakázek na projektové práce – komplexnost,



stavebního zákona – změna paragrafů.

Z výše uvedených důvodů bude předmětné usnesení revokováno a zrušeno.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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