Z ÁP I S
Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 10. 2. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 2. mimořádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno
7 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Zbyňka Karbana a PhDr. Mgr. Ivana
Langra. Ze schůze se omluvili paní Mgr. Šárka Prachařová a pan Lukáš Pohanka. Pozdější příchod
ohlásil Marek Vávra.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Schválení účasti SML na elektronické dražbě
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení účasti statutárního města Liberec (dále jen SML) na
elektronických dražbách v souvislosti s pořízením části vodovodu a jedné posilovací tlakové stanice.
Součástí materiálu je i návrh na pověření dvou členů vedení města na zastupování SML při těchto
dražbách.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Při účasti na obou dražbách navrhuji, aby maximální nejvyšší podání bylo do výše výsledné ceny
dražených nemovitostí dle znaleckého posudku, tj. v případě vodovodu je výsledná cena dražených
nemovitostí 3 261 000 Kč, v případě přečerpávací stanice 85 tis. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 137/2020
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K bodu č. 3
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 10:40 hod.
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Přílohy:
– Program 2. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 10. února 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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