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Z Á P I S  

Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 17. 8. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé: Tomáš Kysela 

Mgr. Jan Korytář 

  

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 6. mimořádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 8 členů rady 
města, na jednání rady města se omluvil Ing. Martin Čulík a Ing. Jindřich Fadrhonc – tajemník MML. 
Na zapisovatele schůze pan primátor navrhnul Bc. Kateřinu Břachovou, pracovnici organizačního 
oddělení, a jako ověřovatele zápisu pana náměstka Tomáše Kyselu a Mgr. Jana Korytáře. 

Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. 

Pan primátor navrhl do programu zařadit materiál, který byl tzv. na stůl – 5 Revitalizace 
Soukenného náměstí. 

Návrh upraveného programu schůze byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

K bodu č. 2 

Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova  

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Podklad pro schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele stavby připravované k realizaci  
v rámci Integrovaného plánu města Liberec (IPRM) s využitím dotace z Integrovaného operačního 
programu, oblasti podpory 5.2 a.  
 
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. 641 /2015 
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K bodu č. 3 

Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – okružní křižovatka 

Dobiášova-Krejčího 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Podklad pro schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele stavby připravované k realizaci  
v rámci Integrovaného plánu města Liberec (IPRM) s využitím dotace z Integrovaného operačního 
programu, oblasti podpory 5.2 a.  
 
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. 642 /2015 
 
 
 
 

K bodu č. 4 

Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-

Krejčího 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Podklad pro schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele stavby připravované k realizaci  
v rámci Integrovaného plánu města Liberec (IPRM) s využitím dotace z Integrovaného operačního 
programu, oblasti podpory 5.2 a.  
 
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. 643 /2015 
 
 

 

K bodu č. 5 

Revitalizace Soukenného náměstí - vytknuté vady díla 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku  
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor správy veřejného majetku opětně vytknul vady díla akce Revitalizace Soukenného náměstí. 
Předmětný materiál navrhuje další postup ve věci uzavření dohody o narovnání ve věci odstranění 
vytknuté vady díla. 

 
Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 

Jak už jsem avizoval v emailu, dával jsem Vám to ke konzultaci, máme tady dvě varianty,  
varianta 1 je ta, že se půjde cestou štípané kostky, je to už ověřený způsob a mohli bychom mít 
náměstí opravené do 30. 10. 2015. Ta varianta 2. je včetně zkušebního vzorku, s tím, že by se oprava 
přesunula až do příštího roku, z časových důvodů, protože tam dochází k dvojímu zrání betonu. Pane 
Novotný, kdybychom šli cestou klasické záruky, byla by záruční lhůta 60 měsíců?  

Bc. Novotný - vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Každá reklamace funguje tak, že se expiruje do konce záruční doby dle původního díla. 

T. Batthyány 
To znamená, že když se to reklamuje ve čtvrtém roce, tak do konce zbývá 12 měsíců? 

Bc. Novotný 
Ano, proto máme všude tu reklamační lhůtu zvýšenou na 60 měsíců. Právě z tohoto důvodu. 

Ing. Hrbková 
Ještě jeden dotaz, narazili jsme tady na problém pítka, které je nefunkční, zda by se s tím při té 

příležitosti dalo něco dělat, když bude dlažba rozkrytá, případně nacenit, kolik by stálo zprovoznění. 

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A) – pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 644 /2015 

 
 
 
 
Pan primátor ukončil jednání rady města v 9.25 hodin. 

Přílohy: 

- Program 6. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 
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V Liberci dne 17. srpna 2015 

Zapisovatelka: 

Bc. Kateřina Břachová, v. r. 

Za ověřovatele: 

 

Mgr. Jan Korytář, v. r. 

Tomáš Kysela, v.  r. 

Mgr. Jan Korytář ,  v.  r .  Tibor Batthyány, v.  r.  

náměstek primátora primátor města 
 


