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náměstí Dr. E. Beneše
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1/1,

460 59 Liberec
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Vážený pan

Naše značka

Váš dopis značky / ze dne
8.12.2021

V Libeıcì dne

Vyřizuje / telefon

CJ MML 256124/21

Baboráková/ 485 243 192

13.12.2021

Věc: Odpověd' na Žádost 0 informaci 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti O informaci dle zákona 106/199

Sb., ze

Vám zasíláme

dne 8.12.2021,

následující odpovědi:
1.

Jižje

znám vítěz na Iechnický dozor stavebníka/investora u libereckého bazénu? Pokud

ano, kdo sejím Stal a jaké byly konkrétní nabídky?

Odpověď Zpracoval vedoucí odboru majetkové správy pan Ing. Jaroslav Schejbal - viz. Příloha č.1
2.

na technický dozor stavebníka/investora u KI aJ'ské nenıocnıˇce L ıˇberec
Z
že město Liberec jako minoritní akcionář ryio informace rná)? Pokud
toho.
(vycházím
Jıˇžje

Znám

vítěz

“

ano. kdo se jím Stal ajaké byly konkrétní nabídky?

Odbory Statutárního město Liberec nedisponují touto informací. Doporučujeme

se obrátit

na Liberecký

kraj.
3.

Vjakém stavu je výběrové řízení na budovu Uramı7 Rovněž mi dOvo lte Se Zeptat, kam
Městská policie Liberec) po
~

.

_

budoııpře.s`ıımıIi zaměstnanci, kteří v Uranııpracııjí (např.

dobu rekonstrukce vzhledem k tomu. jaká váhaje v zadávacím řízení dıřvána bezpečností

při nakládání s azbestenı?

Výběrové řízení na zhotovitele Stavby bylo radou města dne 7.12.2021 zrušeno vzhledem k tomu, že
žádná Z obdržených nabídek (předloženy byly 3 nabídky) nesplnila zadávací podmínky. Zadávací
podınínky budou v nejbližších dnech přepracovány a soutěž bude opakovaně vyhlášena. V rámci
příprav na fyzickou realizaci akce byl již přestěhován odbor Sociální péče (S Tower), servery SML a
rovněž dojde k přestěhování operačního Střediska Městské Policie.
V objektu po dobu rekonstrukce Zůstane Městská policie, oddělení registru vozidel odboru doPľ&VY›
O ddˇI
e ení humanitní odboru školství a soc. věcí a oddělení krizového řízení odboru vnitřních věcí.
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Vpřıjvadě da

h ej're obráziz.

S pozdravem

Ing.

Michae1çı Maturovä
i_,~

vedoucí odboru Strątegıckeho rozvoje adotací
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