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Z Á P I S  
Z 8. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 
RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 1. 9. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 
 

 

Ověřovatelé: Ing. Karolína Hrbková 

 Mgr. Jan Korytář 

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 8. mimořádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 6 členů rady 
města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, 
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Karolínu Hrbkovou a Mgr. Jana 
Korytáře. 

Z dnešní schůze rady města se omluvil Ing. Martin Čulík, Bc. Zuzana Kocumová a Ing. Filip 
Galnor. 

Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0. 

Navržený program schůze rady byl schválen poměrem: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0. 

K bodu č. 2 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – spolek Jezdecký klub Liberec o. s., IČ 46744533, se sídlem V Zátočině 
28/15, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 

Předkládá: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Spolek Jezdecký klub Liberec žádá o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhl. č. 4/2013, a to o zkrácení doby nočního 
klidu v noci ze dne 3. na den 4. září 2016, resp. o žádný noční klid z důvodu konání svatby v areálu 
Jezdeckého klubu Liberec na adrese V Zátočině 28, Liberec 11. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 746/2016. 

K bodu č. 3 
Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba 
drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ 

Předkládá: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor ekologie a veřejného prostoru dle směrnice rady č. 3RM o zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení zrušení výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ v období 2016 
– 2020. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Přihlásil se nám pouze jeden uchazeč a to TSML, a. s., který v podstatě ale nesplnil požadavky, 

které jsme měli. 

T. Batthyány 
A jaké požadavky jsme měli? Protože do současné doby to dělají technické služby. 

Ing. Sládková 
Ano, do teď to dělají, my jsme bohužel v těch technických kvalifikacích měli podmínku, doložit za 

tři roky tři zakázky v objemu, v jakém ani ty technické služby na ně nedosáhnou, protože kolegyně 
bohužel tam dala vysokou částku. 

T. Batthyány  
Takže tu chcete upravit? 

Ing. Sládková 
Ano, chceme ji snížit. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 747/2016. 
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K bodu č. 4 
Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba 
drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ 

Předkládá: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor ekologie a veřejného prostoru dle směrnice rady č. 3RM o zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení vypsání výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ v období 2016 
– 2020. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Takže proti bodu č. 3 ta úprava spočívá v čem? 

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Změnila se částka z 800 tisíc na 300 tisíc a chceme doložit pouze dvě zakázky. 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 
Takže ta úprava patrně směřuje k tomu, aby se nám přihlásil někdo, kdo ty podmínky splňuje. 

A pokud možno i někdo navíc. 

Ing. Sládková 
My jsme teď poptali i další firmy, ale nejsme si jisti, jestli se nám ještě někdo další přihlásí., 

protože se jedná o opravdu specifickou činnost. Údržba fontán, pítek, kašen atd. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 748/2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 14.10 hodin. 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Program 8. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

 



4 
 

V Liberci 5. září 2016 

Zapisovatelka: 

 
 
 
 
 
 
Iva Pourová v. r. 

Za ověřovatele: 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karolína Hrbková v. r. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Korytář v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibor Batthyány v.  r.  Mgr. Jan Korytá ř  v. r.  
primátor města náměstek primátora 

 


