
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 05. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, 
které se konalo dne 29. dubna 2010 

 

Zpracoval: Zuzana Škodová, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 48 524 4835 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

vyřízení podnětů a dotazů ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne  
29. dubna  2010. 
 
 



Odpovědi na dotazy k bodu č. 28  

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
Administrativní zajištění IPRM v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

Mgr. Morávková požádala o podrobný rozpočet, který je na tento projekt plánován. Dotazovala se, zda 
byly zohledněny požadavky pracovní skupiny, projednané na schůzi před 3 měsíci.  

Odpověď: Pracovní skupina na svém sedmém zasedání dne 4. 3. 2009 vznesla tento návrh: „Aktivní 
členové pracovní skupiny by měli obdržet určité finanční ohodnocení za prováděnou práci například 
z projektu na administrativní řízení IPRM“. 

Mzdové náklady nejsou v oblasti podpory 2.1 ROP způsobilým výdajem, tudíž tyto náklady nemohou 
být uplatněny v rámci rozpočtu projektu Administrativní zajištění IPRM. O úhradě těchto nákladů 
z rozpočtu města se neuvažuje. 

 
Ing. Mrklas požádal o přehled dodavatelů na jednotlivé části IPRM.  

Odpověď:  Přehled dodavatelů je uveden v tabulce níže. 

 

Přehled zakázek realizovaných v rámci projektu Administrativní zajištění IPRM 
 

PŘEDMĚT ZAKÁZKY DODAVATEL CENA 
příprava a administrace 
dotační žádosti 

EUMONIA s.r.o. 280.000,- Kč

výdaje na dodržení pravidel 
publicity 

1) kreativní a grafické práce, 
struktura, programming, 
redakční systém a údržba 
webu 

2) návrh loga IPRM města 
Liberce, firemních 
merkantilní, tiskovin a 
reklamních předmětů 

3) propagační předměty 
4) inzerce a PR 
5) informační a komunikační 

tiskoviny 
6) konference 

Prestige management, spol. s r. 
o. 

1.788.700,- Kč 
 

198.300,- Kč 
 
 
 

151.100,- Kč 
 
 
 

208.700,- Kč 
234.600,- Kč 
471.000,- Kč 

 
525.000,- Kč 

řízení a administrace IPRM AQE advisors, a.s. 1.840.000,- Kč
zajištění výběrových řízení Compet consult, s.r.o. 500.000,- Kč
pronájem SW pro sledování 
průběhu dílčích projektů 
včetně správy úložiště dat 

TietoEnator Consulting, a.s. 565.500,- Kč

Ceny bez DPH 
 
Tomáš Hampl 
ved. odb. KO 
 



 
 
 
 
 
Na základě dotazu Mgr. Korytáře na počet firem, které byly osloveny v souvislosti s 
výběrovým řízením na projektovou a inženýrskou činnost na akci přestavba objektu č. 
p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu, sdělujeme následující údaje: 
 
 
 
1) Projektová činnost  
     vyzvané firmy v souladu s usnesením rady města č. 250/2010 
        - Storing spol. s r.o., V Horkách 94, 460 07 Liberec 9 
        - UNIRELAX spol. s r.o., Vesecká 97, 460 05 Liberec 6 
        - Ing.arch. Petr Stolín, Pražská 141, 460 01 Liberec 1 
        - Ing. Tomáš Štejfa, Jeronýmova 28, 466 02 Jablonec nad Nisou 
   
Na základě následného zveřejnění nebyly žádné další nabídky. 
 
 
 
2) Inženýrská činnost  
     vyzvané firmy v souladu s usnesením rady města č. 251/2010 
         - INVESTING CZ spol. s r.o., Štefánkovo nám. 780, 460 01 Liberec 1 
         - S-Projekt Liberec, Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10 
         - SIAL architekti a inženýři spol. s r.o., U Besedy 8/414, 460 02 Liberec 2 
 
Na základě následného zveřejnění podali nabídky ještě další 3 uchazeči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Kalous 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu 



 
1) pan Mrklas by chtěl informace " V jakém stavu je výroba tramvají ?" 
 
Výroba (montáž) tramvají v DPML měla původně probíhat dle následujícího harmonogramu:  

Specifikace a příprava výroby    do 5/2010  
Vlastní výroba     5/10 až 8/10 

 Homologace      8/10 až 10/10  
Takto byly i připraveny a podepsány smlouvy se společností Pragoimex,a.s. 
 

V 1/2010 došlo k částečné změně vlastnické struktury společnosti Pragoimex, a.s. 
(vstup nového vlastníka s významným podílem). Z rozhodnutí tohoto vlastníka byly z důvodů 
souvisejících s hospodářskou krizí dočasně přesměrovány zdroje společnosti na jiné priority. 
Zároveň si dal nový vlastník podmínku uzavření kupní smlouvy na vyrobený prototyp, na což 
se vztahují ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny znamenali posunutí 
harmonogramu o cca 6 měsíců. 
 
Nyní po technické stránce probíhá dokončení projektové přípravy dle připomínek zástupců 
naší společnosti. Jde zejména o: 
- úpravy systému vytápění salonu vozidla - nutné změny na karoserii 
- systém větrání vozidla 
- specifikace celé elektroinstalace (dosud nevyjasněný konečný typ el.pohonu) 
- rozmístění ovládacích prvků na panelu řidiče 
- systém vnitřního osvětlení 
- systém zástavby mnohočlenného řízení (v první fázi provozu se nepočítá s využíváním) Po 
dokončení projektové přípravy dojde k odsouhlasení z naší strany, aby bylo možno zahájit 
realizaci prototypového kusu. Zároveň je dokončován vývoj podvozku fy PRAGOIMEX. 
Po legislativní stránce zpracováváme podklady pro výběrové řízení, které bude 
pravděpodobně realizováno formou „Soutěžního dialogu“. Předpoklad jeho uskutečnění je v 6 
až 8/10 
 
Z výše uvedených skutečností tak vznikl následující nový harmonogram (za předpokladu, že 
nevzniknou velké komplikace, zejména legislativní): 

Výběrové řízení na nákup prototypu     6 až 8/10 
Zahájení výroby        9 (až 10/10) 
Dokončení        12/10 (až 1/11) 
Homologace        3 až 4/11 

 
Kapacitu vozovny a naše výrobní možnosti se snažíme zatím využívat zajišťováním různých 
externích zakázek, neboť to přináší i určité zdroje do společnosti. Nyní například realizujeme 
zakázku pro Jindřichohradecké místní dráhy (obrábění kol) a jednáme o výrobě některých 
náhradních dílů pro tramvajové vozy se společností SKD TRADE Praha, a.s. (převzala část 
aktivit bývalého ČKD Praha) 



Odpověď na žádost pana zastupitele J. Šolce 
 

Věc: uspořádání odborného semináře pro zastupitele k energetické koncepci. 
 

 
 
   Statutární město Liberec po provedeném výběrovém řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 
uzavřelo smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení Územního plánu Liberec. 
Smlouva byla podepsána v květnu loňského roku a po předání všech smluvně určených 
podkladů od objednatele zhotoviteli, zahájil projektant práce na tvorbě nového územního 
plánu. Práce projektant realizuje v termínech, které byly určeny a schváleny a jsou 
znázorněny ve vypracovaném harmonogramu. Součástí prací na územním plánu je mimo jiné 
energetická koncepce.  
   Energetická koncepce je zpracovávána v rámci konceptu územního plánu, který má termín 
odevzdání červenec 2010 (energetická koncepce řešena v rámci územního plánu má také svůj 
nejvyšší stupeň prováděný v rámci konceptu, určený k odevzdání v červenci 2010). Jednotlivé 
řešené problematiky jsou spolu úzce provázány a vzájemně se ovlivňují, proto je nutné 
dosáhnout určitého stupně zpracování, aby byl  materiál presentovatelný a mohla se nad ním 
vést diskuse a to například na Vámi požadovaném semináři pro zastupitele. 
   Na základě výše uvedeného navrhujeme nechat dopracovat územní plán dle uzavřené 
smlouvy o dílo do stádia vyhotovení konceptu, tedy včetně vypracování energetické koncepce 
a pak postupně začít s jeho seznamováním a projednáváním nejdříve s volenými představiteli 
města. 
 
 
 
 
 
 
  
    Ing. Petr Kolomazník 
 vedoucí Odboru strategie 
     a územní koncepce 


