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: 20
Revokace usnesení číslo 1050/2018
Stručný obsah: Předkládáme ke zrušení usnesení číslo 1050/2018, ze dne 18. 9. 2018. Důvodem je
neschválení dohody o dodatečném opatření projektu EPC, která byla předložena k přeschválení
nové radě města dne 8. 1. 2019.

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 1050/2018 ze dne 18. 9. 2018 z důvodu, že uzavření dohody nebylo
schváleno novou Radou města Liberec dne 8. 1. 2019
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Důvodová zpráva
Dne 18. 9. 2018 byla radě města předložena ke schválení Dohoda o dodatečném opatření projektu EPC.
Namísto finančního plnění za nedoúsporu v rámci projektu EPC měla společnost ESCO instalovat
úsporné osvětlení do 4 tělocvičen 2 základních škol. Rada města schválila uzavření dohody pod
usnesením číslo 1050/2018.
Došlo k posunu termínu uzavření smlouvy, kterou měl podepsat nově zvolený náměstek. Z toho důvodu
byla Dohoda o dodatečném opatření projektu EPC předložena znovu ke schválení dne 8. 1. 2019 na
jednání rady města. Ta však uzavření Dohody neschválila.
Z toho důvodu nedojde k plnění usnesení rady města ze dne 18. 9. 2018 a je třeba jej zrušit.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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