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.
6. schůze rady města dne: 17.03.2020
Bod pořadu jednání: 29
Jmenování členů hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné zakázky "Projektové řízení
rekonstrukce MPB Liberec"
Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro jmenování členů hodnotící komise
v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "Projektové řízení rekonstrukce
Městského plaveckého bazénu v Liberci".

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Jmenování členů hodnotící komise
Zpracoval:

Hozák Miroslav - vedoucí oddělení správy sportovních objektů

Projednáno s:

Karbanem Zbyňkem, Ing., náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou
správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
jmenuje
členy hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "Projektové
řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci“.
ukládá
informovat členy hodnotící komise o rozhodnutí Rady města.

P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.03.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Předkládaný materiál je podkladem pro jmenování členů hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné
zakázky na služby "Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci".
Podklady k veřejné zakázce „Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci"
zpracoval odbor majetkové správy ve spolupráci s ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.,
která zajišťuje komplexní administrativní průběh řízení. Nyní je Radě města v rámci uvedené veřejné
zakázky předloženo Jmenování členů hodnotící komise.
Složení hodnotící komise je následující:
Jmenovaní členové:
1. Ing. Zbyněk Karban, náměstek primátora
2. Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora
3. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec
4. Mgr. Petr Židek, MPA, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
5. Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
6. Miroslav Hozák, vedoucí oddělení správy sportovních objektů
7. Vladimír Drnec, autorizovaný technik
Jmenovaní náhradníci:
 PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora
 Petra Břeňová, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 Ing. Martin Čech, tajemník Magistrátu města Liberec
 Mgr. Šárka Prachařová, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 Bc. Petr Machatý, vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Přílohy:
Příloha č. 1 - Jmenování hodnotící komise
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

______________________________________________________________________________
Zn.: MS 2/20

JMENOVÁNÍ
členů hodnotící komise
které bylo schváleno Radou města Liberec dne xx. x. 2020, č. Usnesení xxx/2020
v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění:

„Projektové řízení rekonstrukce
Městského plaveckého bazénu v Liberci“
Jmenovaní členové:
1. Ing. Zbyněk Karban, náměstek primátora
2. Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora
3. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor
4. Mgr. Petr Židek, MPA, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
5. Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
6. Miroslav Hozák, vedoucí oddělení správy sportovních objektů
7. Vladimír Drnec, autorizovaný technik
Jmenovaní náhradníci:
-

PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora

-

Petra Břeňová, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec

-

Ing. Martin Čech, tajemník Magistrátu města Liberec

-

Mgr. Šárka Prachařová, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec

-

Bc. Petr Machatý, vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Zadavatel zároveň hodnotící komisi pověřuje posouzením nabídek z hlediska splnění podmínek účasti.
Liberec …………………..
………………..….............................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec

