Z ÁP I S
Z 1. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 30. 1. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Šolc
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 1. mimořádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno
6 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Šolce a PhDr. Mgr. Ivana
Langra. Ze schůze se omluvili Ing. Zbyněk Karban, Mgr. Petr Židek, MPA a Petra Břeňová.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu ze 2. řádné schůze rady města v roce
2020.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Zastupování ve věci žaloby podané společností EDI Liberec, a. s.
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 104/2020
1

K bodu č. 3
Různé
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 14:41 hod.
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Přílohy:
– Program 1. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 31. ledna 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jiří Šolc v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

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

Mgr. Jiří Šolc v. r.
náměstek primátora
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