Z ÁP I S
Z 8. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 28. 11. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 8. 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
Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Zbyňka Karbana
a Mgr. Jiřího Šolce. Ze schůze se omluvil Mgr. Petr Židek, MPA, a pozdní příchod ohlásil pan
Marek Vávra.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 19. a 20. řádné schůze rady města
v roce 2019.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2 /STAŽENO
Stanovení rozsahu úřední doby
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Navrhuje se stanovení nové úřední doby Magistrátu města Liberec
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čech, tajemník MML
Možná k tomu jen doplním, že proběhlo několik jednání. Tento materiál, co vám předkládáme, je
kompromisem toho, o čem jsme se bavili. Provedli jsme analýzu návštěvnosti veřejnosti našeho úřadu
a zjistili jsme, v materiálu máte v příloze uvedenu tabulku, v kterých dnech a hodinách chodí klienti
nejméně, a proto tyto hodiny jsou pro nás, co se týká provozu, nejdražší. Proto jsme navrhli zkrátit
úřední dobu ve čtvrtek a v pátek o jednu hodinu.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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K bodu č. 2/1
Jmenování vedoucího odboru vnitřních věcí Magistrátu města Liberec
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jmenování vedoucího odboru vnitřních věcí na návrh vedoucího úřadu je podle zákona o obcích
v kompetenci rady města.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 2, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1166/2019

K bodu č. 3
Schválení dodatku č. 16 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ
a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“, spolufinancovaného z IROP a OPŽP došlo ke snížení ceny
stavebních prací. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností První
podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3, IČ: 47781874 ve
výši 49 007 811,80 Kč bez DPH. Dodatek č. 16 zohledňuje změnový list č. 80 a 81, které reflektují
snížení ceny díla o 174 285,84 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1167/2019

K bodu č. 4
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 14:58 hod.
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Přílohy:
– Program 8. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 29. listopadu 2019

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Ing. Zbyněk Karban v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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