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7. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.04.2017 

 
Pořadí jednání č. 57 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně návrhů 

možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“ 

 

Rada kraje po projednání 

r o z h o d u j e  

o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně návrhů 

možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“ ve zjednodušeném 

podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění 

j m e n u j e  

      a) komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Radka Kotasová Loučková, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 

regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování 

náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu 

ekonomiky, správy majetku a informatiky 

Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer 

náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze 

strukturálních fondů,  

Ing. Madej Zdeněk, vodní hospodářství ORP Jablonec n. N., Jilemnice, Semily, 

Tanvald, Železný Brod 

náhradník: Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství 

Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 

náhradník: Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných 

zakázek 

      b) hodnotící komisi ve složení: 

Radka Kotasová Loučková, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 

regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování 

náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu 

ekonomiky, správy majetku a informatiky 

Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a 

rozvoje venkova 

náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a 

veřejných zakázek, 

Ing. Madej Zdeněk, vodní hospodářství ORP Jablonec n. N., Jilemnice, Semily, 

Tanvald, Železný Brod 

náhradník: Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství 

Pavel Farský, zástupce mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 

náhradník: Mgr. Josef Horinka, zástupce mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko 

Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných ze 

strukturálních fondů, 

náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze 

strukturálních fondů, 

s c h v a l u j e  

      1) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace 
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      2) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/902/2017 - Studie odtokových poměrů 

včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy 

a  u k l á d á  

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, 

zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném 

znění 

Termín: 30. 05. 2017 


