Z ÁP I S
Z 5. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 25. 6. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 5. mimořádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno
8 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Zbyňka Karbana a Ing. Jiřího Šolce.
Ze schůze se omluvil Marek Vávra a pozdější příchod ohlásili PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. a Lukáš
Pohanka.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 14. řádné schůze rady města v roce
2020.
V režimu na stůl byl předložen bod č. 2/1 – Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem "Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci".
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
Schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města
Liberec na rok 2020
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, odbor ekonomiky předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtu příspěvkové
organizace Technické služby města Liberec na rok 2020.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Peter Kračun, ředitel TSML, p. o.
Berte mě, prosím, s rezervou, víte, že jsem tu 2 měsíce i s cestou, a přiznám se, že všechno toto je
pro mě nové. Minulý týden jsme vám předkládali návrh rozpočtu a trochu jsme se z toho poučili,
snažili jsme se vám vyjít vstříc v tom, že jsme udělali vše pro to, abychom rozpočet ještě snížili. Došlo
k úspoře asi 7,5 mil. Kč, které bylo dosáhnuto úpravou plánu mezd, snížili jsme rozpočet
o předpokládaný zisk z vedlejší činnosti.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 636/2020

K bodu č. 2/1
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Projektové
řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného nadlimitního
zadávacího řízení s názvem „Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci“
byla stanovena do 13. 4. 2020 do 10:00 hodin. Následně proběhlo hodnocení a posouzení nabídek.
Nyní je Radě města Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 155/2020 ze dne 18. 2. 2020, předkládán
výsledek zadávacího řízení ke schválení.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 637/2020

K bodu č. 3
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 14:02 hod.
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Přílohy:
– Program 5. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 26. června 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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