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.
8. schůze rady města dne: 07.04.2020
Bod pořadu jednání: 20/1
Revokace usnesení č. 277/2020 zrušení provozu sdílených kol v Liberci v roce 2020
Stručný obsah: Z důvodu šíření koronaviru Covid 19 předkládáme RM návrh na zrušení usnesení
č. 277/2020 o provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Zrušení provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020
Zpracoval:

Vorlová Dana, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů

Projednáno s:

Kotasovou Loučkovou Radkou Ing. - náměstkyní primátora

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

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
zrušuje
usnesení rady města č. 277/2020 ze dne 17. 3. 2020 ve znění:
"schvaluje
1. Provoz sdílených kol na rok 2020 společností REKOLA Bikesharing s.r.o. za cenu 800
000 bez DPH, dle přílohy č. 1
2. Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 7.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro
zadání veřejné zakázky „Realizace provozu sdílených kol (bikesharingu) v Liberci v roce
2020“
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2020"
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Důvodová zpráva
RM na základě předložené nabídky společností Rekola uložila odboru strategického rozvoje a dotací
uzavřít smlouvu na provoz sdílených kol v Liberci pro rok 2020. Z důvodu šíření nákazy koronavirem
Covid 19 rozhodla porada vedení dne 6.4.2020 o nedoporučení provozu sdílených kol v roce 2020 a
proto předkládáme RM návrh na zrušení usnesení č. 277/2020.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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