USNESENÍ
Z 1. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 30. 1. 2020

USNESENÍ Č. 104/2020
Zastupování ve věci žaloby podané společností EDI Liberec, a. s.
Stručný obsah: Firma EDI Liberec, a. s. podala k Okresnímu soudu v Liberci žalobu o zaplacení
částky 16 172 898,77 Kč. V uplatňovaném nároku této společnosti již dříve město Liberec
zastupoval advokát Mgr. Michal Tandler. Dne 6. 1. 2020 vydal Okresní soud v Liberci Usnesení
č. j. 26 C 85/2019-19, ve kterém vyzývá město ve lhůtě do 30 dnů k písemnému vyjádření
k předložené žalobě. Na základě výše uvedeného zaslal advokát Mgr. Michal Tandler „Nabídku
právních služeb“ a návrh „Smlouvy o poskytování právních služeb“. Nyní je zapotřebí uzavřít
smluvní vztah tak, aby advokátní kancelář bez prodlení ve lhůtách stanovených Okresním
soudem v Liberci činila nezbytné kroky k obhajobě města v tomto sporu.
Rada města po projednání

bere na vědomí
nabídku právních služeb a návrh smlouvy o poskytování právních služeb od Mgr. Michala Tandlera,
advokáta pro zastupování statutárního města Liberec ve sporu se společností EDI Liberec, a. s.,

schvaluje
1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec

v souladu s odd. 7 čl. 7.12 Všeobecná výjimka pro radu města, pro zastupování statutárního města
Liberec ve sporu se společností EDI Liberec, a. s., IČ 25042467, se sídlem Na okraji 439/44,
Veleslavín, 162 00 Praha 6,

2. výběr poskytovatele právních služeb a uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi

statutárním městem Liberec a Mgr. Michalem Tandlerem, advokátem, IČO 02283727, se sídlem
advokátní kanceláře Gorkého 658/15, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, dle přílohy č. 6,

a ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Liberec
a Mgr. Michalem Tandlerem, advokátem, dle přílohy č. 6.
P: Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru územního plánování
T: 3. 2. 2020
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Přílohy:
k usnesení č. 104/2020

Liberec 3. února 2020

Ing. Jaro sla v Zá mečn ík, CSc. v. r.
primátor města

Mgr. Jiří Šo lc v. r.
náměstek primátora

2

