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II. Odstoupení od kupní smlouvy 

souhlasí s odstoupením od kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, uzavřené dne 15. 11. 2010 s panem 
Borisem Schmitzem, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu prodlení p. Schmitze s úhradou 
splátek kupní ceny 

u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a II. 
ke schválení zastupitelstvu města 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body 

III. Služebnosti 

1. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součástí distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN a vrchní vedení VN), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p. p. č. 1886/5 a 1886/6 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za 
podmínky složení zálohy ve výši 6.600,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši 

2. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1886/3 a 1886/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti 
příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za 
předpokládanou cenu 15.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši 

3. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 2835 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 
12.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 

4. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 2810 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 
1.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 

5. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit 
a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě, vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p. p. č. 3377/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti 
příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek, pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ 040 
84 063 za podmínky složení zálohy ve výši 2.000,-Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši 

6. schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na p. p. č. 2933/3 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka p. p. č. 2933/5 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana 
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Ing. Lukáše Novotného a paní Ing. Jany Novotné a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
podmínky složení zálohy ve výši 3.200,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši 

7. schvaluje zřízení služebnost inženýrské sítě zakládající právo vedení plynovodní přípojky, 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 1243/17, 1243/42 a 1243/44 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 
1243/18 a p. p. č. 1215 v k. ú Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je objekt k bydlení č. p. 
385, pana Miloše Krále a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 4.165,-Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 

IV. Změna usnesení – služebnost 

1. zrušuje usnesení č. 242/08/IX/5.1) ze dne 6. 5. 2008, č. 242/08/IX/5.2) ze dne 6. 5. 2008, 
č.242/08/IX/5.3) ze dne 6. 5. 2008, č. 242/08/IX/5.4) ze dne 6. 5. 2008; č. 630/08/X/2/1 ze 
dne 18. 11. 2008; č. 285/2010/IV/2/1 ze dne 4. 5. 2010 a č. 285/2010/IV/2/2 ze dne 
4. 5. 2010 

2. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo:  

a) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 2, 3, 6/2, 7/2, 7/4, 232/1, 299, 318/3, 319, 336/2 a 1090 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou 

b) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (přípojková skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1 a 6/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

vše na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 
IČ 247 29 035 za cenu 28.280,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši 

V. Zrušení usnesení – služebnost 

zrušuje usnesení č. 83/2015/IV/4 ze dne 10. 2. 2015 

VI. Záměr prodeje pozemku 

schvaluje záměr prodeje p. p. č. 343, při ul. Dlouhomostecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
formou výběrového řízení, za minimální prodejní cenu 14.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu, zajistit provedení všech úkonů spojených se 
schválenou majetkoprávní operací 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 775/2015 

Dostavba tř. 1. Máje, Liberec – objekty A a B 

Stručný obsah: Předložené nově navržené řešení parkování osobních automobilů velmi 
nepříznivě a negativně, nad přípustnou mez ovlivní bydlení obyvatel v přilehlém bytovém, 
věžovém, panelovém domě. 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

s vyjádřením odboru hlavního architekta statutárního města Liberec dle přílohy (důvodové zprávy) 
ke změně charakteru výstavby „Dostavba tř. 1. Máje, Liberec – objekty A a B“, která je v rozporu 
s vydanými regulačními podmínkami a vydaným územním rozhodnutím 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, odpovědět žadatelům ve smyslu důvodové zprávy 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 776/2015 

Záměr vyhlášení stavební uzávěry pro stavby ubytovacích zařízení na území 
SML 

Stručný obsah: Stavební uzávěra má za účel – v souladu s § 97 odst. 1 stavebního zákona – 
zamezit po dobu pořizování nového územního plánu nežádoucímu a nekoncepčnímu boomu 
v oblasti výstavby ubytovacích zařízení na území města. Stavební uzávěra se vyhlašuje pro celé 
území statutárního města Liberec a bude trvat do doby vydání nového Územního plánu Liberec, 
nejdéle však do 31. 12. 2020. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zahájení prací vedoucích k vydání územního opatření o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích 
zařízení na území SML 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, projednat a následně Radě 
města Liberec předložit ke schválení opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje stavební 
uzávěra na celé území města Liberec 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 777/2015 

Návrh k pořízení 85. změny územního plánu města Liberec – podnět č. 85/1, 85/2, 
85/3, 85/4 

Stručný obsah: Podnět č. 85/1 a 85/3 obsahuje požadavek změny plochy urbanizované zeleně – 
ostatní městská zeleň na plochu bydlení. Podnět č. 85/2 obsahuje požadavek změny plochy 
zahrádek a chatových osad – zahrádkové osady a kolonie na plochy bydlení. Podnět č. 85/4 
obsahuje požadavek změny plochy urbanizované zeleně – zeleň rekreační, plochy veřejné 
vybavenosti – obchodní zařízení a služby, plochy komunikace na plochy smíšených aktivit. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec zamítnout návrh k pořízení 85. změny územního plánu města Liberec 
– návrhy č. 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 dle přílohy 
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a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit předložení návrhů na pořízení změny 
č. 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec 

T: do 29. 10. 2015 

USNESENÍ Č. 778/2015 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.4445/2, k. ú. Liberec o výměře 12 m2 formou 
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku minimálně za 
cenu 13.000,-Kč; 

2. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č.1429/327, k. ú. Rochlice u Liberce 
o výměře cca 23 m2 formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků 
p. č.1429/372, 1429/374, k. ú. Rochlice za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu cca 16.000,-Kč; 

3. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.127/5 (odděleného GP č. 441-59/2010 ze dne 
17. 6. 2010 z pozemku p. č. 127/1), k. ú. Ruprechtice o výměře 132 m2 formou výběrového 
řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 28.000,-Kč; 

4. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 111/1, k. ú. Karlinky, o výměře 279 m2, formou 
výběrového řízení za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 85.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 29. 10. 2015 

USNESENÍ Č. 779/2015 

Majetkoprávní operace – pacht pozemku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pacht části pozemku p. č. 162/1 – 104 m2 (zahrada a kůlna) a výpůjčku části pozemku p. č. 
162/1 – 1.036 m² (sekání trávy a údržba pozemku), v k. ú. Dolní Hanychov na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 1.140,-Kč pro manželé Ivanu Prokešovou a Vlastislava 
Prokeše 

2. pacht části pozemku p. č. 162/1 – 104 m2 (zahrada a kůlna) a výpůjčku části pozemku p. č. 
162/1 – 1.181 m² (sekání trávy a údržba pozemku), v k. ú. Dolní Hanychov na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 1.140,-Kč pro manželé Moniku Novákovou a Zdeňka 
Nováka 
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a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
pachtovních smluv a smluv o výpůjčce 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 780/2015 

Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. ukončení Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce reg. č. 2501/03/0149 na část pozemku 
p. č. 1674/1, v k. ú. Starý Harcov pro pana Jaroslava Jáče dohodou ke dni 30. 9. 2015 

2. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/04/0314 na pozemek p. č. 3097/6, v k. ú. Liberec 
pro Jana Rodra dohodou ke dni 3. 9. 2015 

3. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/98/0787 na část pozemku p. č. 1495/1, v k. ú. 
Rochlice u Liberce pro MUDr. Renu Lukuvkovou dohodou ke dni 30. 9. 2015 

4. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/05/0268 na části pozemků p. č. 1900 a 5947, vše 
v k. ú. Liberec pro Vladimíra Petrnouška dohodou ke dni 31. 12. 2015 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemních 
smluv dohodou 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 781/2015 

Majetkoprávní operace – pronájem garáže (NP) 

Stručný obsah: Pan Kostolník má v domě Seniorů 1208, Liberec 30, již jednu garáž pronajatou 
na parkování auta a nyní žádá o pronájem další z důvodu zajištění parkování přívěsného 
vozíku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru – garáže o výměře 20,10 m2 v ul. Seniorů 1208, Liberec 30 na dobu 
neurčitou pro Jana Kostolníka nájemné činí 500,-Kč/m2/rok bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
nájemní 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 782/2015 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 
1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení přípojky optického kabelu včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku/cích/ p. č. 47/1, 5783/1, k. ú. Liberec, na dobu životnosti inženýrské 
sítě pro: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 
PSČ: 140 22, IČ: 040 84 063. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti je 4.000,-Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích 
p. č. 1820/1, 2231/18, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti inženýrské sítě, ve 
prospěch vlastníka pozemků 1816/1, 1816/4, 1816/7, 1816/5, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kterým je v současné době: KM-PRONA, a.s., Rynoltice č. p. 215, PSČ: 463 55, 
IČ:254 79 733. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti je 10.000,-Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelová přípojka NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku p. č. 1437/3, k. ú. Růžodol I, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.600,-Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelová přípojka NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku p. č. 263, k. ú. Karlinky, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 6.500,-Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 70/2, 
k. ú. Doubí u Liberce, na dobu životnosti inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 187, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době: Ing. Martin Klusáček. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti je 5.000,-Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 6010/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 2921, 2924/1, 
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k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je v současné době DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, 
Stránice, 60200 Brno, IČ:28261496. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10.000,- 
Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení teplovodní, přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 296, 297/1, 297/2, 297/3, 300/1, k. ú. Horní Růžodol, ve prospěch 
S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s r.o., Jeronýmova 570/22, Liberec VII – 
Horní Růžodol, 46007 Liberec, IČ: 44568118. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti 
činí 11.200,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení přípojky optického kabelu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku/cích/ p. č. 255/1, 1400/41, k. ú. Růžodol I, ve prospěch: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, 
IČ: 04084063. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.200,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 33/1, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 6 a 7, k. ú. 
Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době Dabdoub Ahmad Bc. a Dabdoubová 
Kateřina Bc. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

10. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 787, 1238/3, k. ú. Starý Harcov, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 756/4, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné 
době Šplíchalová Dana. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 7.400,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

11. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 147, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 143/21, 
k. ú. Ostašov u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Morávek Vladimír. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
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po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

12. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku/cích/ p. č. 445/2, 489, k. ú. Doubí u Liberce pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
18.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek 

13. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 859, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 962, k. ú. 
Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Bartoníček Zdeněk. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

14. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení 2 x vodovodní a 2 x plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 851, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 852/1, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Lank Josef 
Ing. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10.250,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. 
na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

15. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 638/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
10.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 783/2015 

Majetkoprávní operace – Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 658/15 – 24 ze dne 25. 8. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení STL plynovodu, vstup a vjezd pro provoz a udržování na pozemku p. p. č.2184/1, 
k. ú. Ruprechtice, pro MICHAEL Development – RUPRECHTICE s.r.o., sídlo Praha 2 – 
Nové Město, Rašínovo nábřeží 383/58, PSČ 128 00, IČ: 284 57 561, za podmínky složení 
zálohy ve výši 29.500,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena bude stanovena na základě faktického uložení inženýrské sítě dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti plynárenského 
zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci 
jako celek 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 590/2014-3 ze dne 17. 6. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku p. č. 6110, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 7.200,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Služebnost se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 157/2014-13 ze dne 18. 2. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku p. č. 2121, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 15.000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Služebnost se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 633/2012-V/17 ze dne 28. 8. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku p. č. 1718, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 4.800,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši.  Služebnost se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 394/2013-III/9 ze dne 4. 6. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku p. č. 1985, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 2.800,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši.  Služebnost se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 394/2013 – III/15 ze dne 4. 6. 2013 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení STL plynovodu + přípojek („Reko MS Liberec-Červeného“), vstup a vjezd pro 
provoz a udržování na pozemcích p. č. 995/2, 995/3, 995/4, 1079/1, 1079/2, 1089, 1092, 
1095/1, 1097/6, 1099, 1134/1, 1220/6, 1583/1, 1612/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem IČ: 272 95 567, za cenu 45.480,- Kč, ke 
které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  Služebnost se zřizuje na 
dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského 
zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

7.  
a) zrušuje usnesení č. 548/2013/I/2 ze dne 16. 7. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení optické sítě včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 3129, k. ú. Liberec, pro Libereckou IS, a. s., Mrštíkova 3, Liberec 3, 
PSČ 46171, IČ: 25450131 za konečnou cenu 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

8.  
a) zrušuje usnesení č. 394/2013/III/11 ze dne 4. 6. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 147, 236, k. ú. Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 35.800,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

9.  
a) zrušuje usnesení č. 650/2013/1 ze dne 10. 9. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 801, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 833/1, 
k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době Štich David. Konečná cena za zřízení 
služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

10.  
a) zrušuje usnesení č. 794/2012/V/3 ze dne 16. 10. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1782, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 2.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 784/2015 

Nevyužití předkupního práva – stavby na pozemcích p. č. st. 336 a st. 337, k. ú. 
Machnín 

Stručný obsah: Vlastník budovy čp. 259, ul. Tolstého, Liberec – Machnín, postavené na 
pozemcích p. č. st. 336 a st. 337, k. ú. Machnín nemá odkoupené pozemky pod touto budovou a 
chce ji prodat. Podle nového občanského zákoníku má vlastník pozemků předkupní právo k této 
budově, z tohoto důvodu musí nabídnout budovy k odkoupení anebo požádat o nevyužití 
předkupního práva. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitostem: budově stojící 
na pozemcích p. č. st. 336 a st. 337, k. ú. Machnín, za celkovou prodejní cenu 1,500.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat vlastníka nemovitosti 
o rozhodnutí rady města 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 785/2015 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0030/15/101 – prodloužení termínu 
dokončení stavby 

Stručný obsah: Na základě usnesení RM č. 129 ze 17. 2. 2015 a schválené výjimky ze dne 
19. 5. 2015 usnesením RM č. 401 byla provedena rekonstrukce kuchyně ZŠ U školy. Pro zdárné 
dokončení díla čekáme na zvýšení příkonu elektrických jističů na hlavním přívodu školy. Bude 
tak provedeno po dokončení posílení trasy vedení vysokého napětí, které nyní realizuje 
společnost ČEZ. Termín posílení dle dostupných informací v průběhu měsíce listopad tohoto 
roku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení termínu dokončení díla na akci Rekonstrukce kuchyně ZŠ U Školy a uzavření 
Dodatku č. 1 se společností Syban s.r.o. IČ: 25401343 ke smlouvě o dílo č. 0030/15/101 dle 
přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem právním 
a veřejných zakázek zajistit uzavření Dodatku č. 1 se společností Syban s.r.o. IČ: 25401343 dle 
přílohy č. 3 

T: 12. 10. 2015 
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USNESENÍ Č. 786/2015 

Schválení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec 

Stručný obsah: Dne 18. 7. byla vypsána VZMR na stavební úpravy pro změnu dispozic na 
ZŠ Dobiášova. Zakázka musela být zrušena z důvodu zpoždění vydání Stavebního povolení. 
Zakázku musíme realizovat o školních podzimních prázdninách, aby v termínu proběhl proces 
schválení navýšení kapacit školy, který Krajský úřad dokončí v průběhu měsíce listopad tohoto 
roku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky na realizaci zakázky „Stavební úpravy pro změnu dispozic ZŠ Liberec, 
Dobiášova - budova A + B“ 

2. schválení výběru firmy Pozemní stavitelství s. r. o., IČ: 27298370, která podala v přímém 
oslovení nejnižší nabídku 706.645,66 Kč 

3. schvaluje Návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem právním 
a veřejných zakázek zajistit s firmou Pozemní stavitelství s. r. o uzavření příslušného smluvního 
dokumentu 

T: 18. 10. 2015 

USNESENÍ Č. 787/2015 

Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 
předpisem 

Stručný obsah: O povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 
předpisem a dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání požádaly ředitelky Mateřské školy, Liberec, 
Klášterní 466/4 a Mateřské školy"Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20 z důvodu řešení 
krizové situace vzniklé havárií v objektu Mateřské školy "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 
149/16, která musela na čas přerušit svůj provoz. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem a dle 
ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, pro Mateřskou školu, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkovou 
organizaci a Mateřskou školu "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, informovat 
o povolení výjimky ředitelky mateřských škol 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 788/2015 

Žádost ZOO Liberec, příspěvkové organizace o schválení půjčky od Sítě středisek 
ekologické výchovy Pavučina, z. s. 

Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost zoologické 
zahrady o souhlas s uzavřením smlouvy o půjčce ve výši 500.000,00 Kč od Sítě středisek 
ekologické výchovy Pavučina, z. s. na předfinancování projektu "Udržování a posilování kvality 
EVVO prostřednictvím zoologických zahrad v ČR" ("Vzdělávání zoopedagogů") dotovaného ze 
Státního fondu životního prostřední ČR. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o půjčce ve výši 500.000,00 Kč od Sítě středisek ekologické výchovy 
Pavučina, z. s. na předfinancování projektu vzdělávání zoopedagogů dotovaného ze Státního fondu 
životního prostřední ČR 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit 
MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 789/2015 

Žádost ZOO Liberec, příspěvkové organizace o schválení přijetí nadačního 
příspěvku od Nadace ČEZ 

Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost zoologické 
zahrady o schválení přijetí nadačního příspěvku ČEZ ve výši 100.000,00 Kč a souhlas 
s podepsáním smlouvy mezi Nadací ČEZ a ZOO Liberec o poskytnutí příspěvku na projekt 
Rekonstrukce a zlepšení návštěvnických podmínek u výběhu levhartů v ZOO Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 100 000,00 Kč pro Zoologickou zahradu 
Liberec, příspěvkovou organizaci na projekt "Rekonstrukce a zlepšení návštěvnických 
podmínek u výběhu levhartů v ZOO Liberec“ 

2. podepsání smlouvy mezi Nadací ČEZ a ZOO Liberec na poskytnutí příspěvku ve výši 
100 000,00 Kč v souladu s rozhodnutím Správní rady Nadace ČEZ 

b e r e  n a  v ě d o m í  

že majetek pořízený z tohoto příspěvku bude majetkem zřizovatele svěřeným do užívání 
organizace ZOO Liberec 

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit 
MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 790/2015 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele 
s pořízením dodávkového vozidla na leasing 

Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost DFXŠ 
Liberec o souhlas s pořízením víceúčelového dodávkového vozidla k přepravě buď až devíti 
osob, nebo menších dekorací a rekvizit. Nové dodávkové vozidlo by nahradilo vyřazenou Avii, 
kterou divadlo provozovalo z důvodů jejího stáří a úměrné opotřebovanosti do roku 2014. 
Příspěvková organizace DFXŠ Liberec by na pořízení dodávky uzavřela leasingovou smlouvu na 
60 měsíců, přičemž akontaci a splátky by hradila z provozních prostředků organizace. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s pořízením víceúčelového dodávkového vozidla na leasing pro příspěvkovou organizaci Divadlo 
F. X. Šaldy Liberec za účelem buď přepravy osob nebo dekorací a rekvizit dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, písemně seznámit 
ředitelku Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 791/2015 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele 
s čerpáním investičního fondu 

Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost o čerpání 
investičního fondu organizace DFXŠ Liberec do výše 74 000,00 Kč vč. DPH na nákup barevného 
multifunkčního stroje na síťový tisk, skenování a kopírování. Stávající zařízení již nelze 
z technických důvodů používat. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec do výše 
74.000 Kč vč. DPH na pořízení barevného multifunkčního stroje na síťový tisk, skenování 
a kopírování dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, písemně seznámit 
ředitelku Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 792/2015 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas 
s uzavřením smlouvy na pětiletý pronájem divadelního klubu DFXŠ 

Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost 
příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec o souhlas s uzavřením smlouvy na 
pronájem divadelního klubu DFXŠ na dobu určitou 5 let k hostinské činnosti. Splatnost 
jednoleté smlouvy na pronájem divadelního klubu DFXŠ se současným nájemcem vyprší dne 
31. října 2015. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor divadelního klubu DFXŠ Liberec 
na dobu 5 let s platností od 1. listopadu 2015 do 31. října 2020 s nájemcem Stars Clubs Liberec 
s.r.o. dle důvodové zprávy s úpravami projednanými radou města 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, písemně seznámit 
ředitelku Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 793/2015 

Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města 
v roce 2016 

Stručný obsah: Návrh na udělení čestného občanství města za léta 2015 a 2016 a medaile města 
za rok 2016 význačným osobnostem veřejného života. Komise pro kulturu a cestovní ruch 
doporučila na svém červnovém zasedání návrh Prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora Technické 
univerzity v Liberci, udělit čestné občanství města (in memoriam) za rok 2015 pedagogu a vědci 
Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. a na svém zářijovém zasedání návrh náměstka primátora 
Ivana Langra udělit čestné občanství města za rok 2016 výtvarníku a sochaři Prof. Dr. h. c. 
Marku Lüpertzovi a medaili města za rok 2016 bývalému řediteli Zoologické zahrady Liberec 
RNDr. Josefu Janečkovi. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s návrhem Prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora Technické univerzity v Liberci, na udělení 
Čestného občanství města Liberce dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. jako čestné ocenění (in 
memoriam) za mimořádné zásluhy o rozvoj města 

2. s návrhem PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora, na udělení Čestného občanství 
města Liberce dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi jako čestné ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj 
mezinárodních vztahů 

3. s návrhem PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora, na udělení Medaile města Liberec 
dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění RNDr. Josefu 
Janečkovi jako ocenění za občanské zásluhy 
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d o p o r u č u j e  

1. udělit Čestné občanství města Liberec Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. in memoriam v roce 
2015 

2. udělit Čestné občanství města Liberec Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi u příležitosti jeho 
nadcházejících 75. narozenin v roce 2016 

3. udělit Medaili města Liberec RNDr. Josefu Janečkovi u příležitosti jeho nadcházejících 
80. narozenin v roce 2016 

a  u k l á d á  

PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasené návrhy na udělení 
Čestného občanství města Liberce a Medaile města Liberce Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení 

T: 29. 10. 2015 

USNESENÍ Č. 794/2015 

Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města 
Liberec 

Stručný obsah: Klíč k vyhodnocování žádostí o individuální dotace z rozpočtu statutárního 
města (dále jen Klíč) má vnést systemizující prvek do oblasti přímé podpory sociálních 
a zdravotních služeb a projektů na rozvoj cestovního ruchu a kultury. Klíč explicitně stanovuje 
základní pravidla, která musejí žádosti splňovat, aby mohly být přijaty k posouzení, a také 
principy následného vyhodnocení žádostí (parametry, priority, způsob navrhování výše dotace 
aj.). 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální 
dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec do ZM formou informace  

T: 29. 10. 2015 

USNESENÍ Č. 795/2015 

Protokol o kontrole příspěvkové organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 
468/12 

Stručný obsah: Výsledkem kontroly je zjištění nedostatků v oblasti účetnictví a nakládání 
s peněžními prostředky. Součástí protokolu je mimořádná inventura pokladní hotovosti, 
provedená na základě příkazu tajemníka MML. K uvedeným nedostatkům přijala ředitelka 
organizace opatření k nápravě, která jsou přílohou protokolu. 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, 
příspěvková organizace, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 a 2014, 
včetně návrhu na opatření 

USNESENÍ Č. 796/2015 

Protokol o kontrole příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT, 
Liberec 

Stručný obsah: Výsledek plánované veřejnosprávní kontroly za období roků 2013 – 2014 je bez 
zjištění a nedostatků, tudíž nebyla řediteli organizace stanovena nápravná opatření. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Komunitní středisko KONTAKT, Liberec, 
příspěvková organizace, Palachova 504/7, Liberec 1 se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období 
roků 2013 a 2014 

USNESENÍ Č. 797/2015 

Protokol o kontrole příspěvkové organizace Mateřská škola "Beruška", Liberec 

Stručný obsah: Výsledek plánované veřejnosprávní kontroly za období roků 2013 – 2014 je bez 
zjištění a nedostatků, tudíž nebyla ředitelce organizace stanovena nápravná opatření. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 
761/3, příspěvková organizace, Liberec 14, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 
a 2014 

USNESENÍ Č. 798/2015 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Stručný obsah: David Vaníček a Markéta Perlingerová, zastupující studenty třídy 6. N 
Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, žádají o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhl. č. 4/2013, a to 
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o zkrácení doby nočního klidu v noci ze dne 16. 10. 2015 na den 17. 10. 2015 od 00:00 h do 06:00 
h z důvodu konání akce KOŠÍKAP ve slepé ulici Stará Rochlická v Zeleném Údolí,  Liberec 6. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 
16. 10. 2015 na den 17. 10. 2015 od 00:00 h do 06:00 h z důvodu konání akce „KOŠÍKAP“ 
v ul. Stará Rochlická, Liberec 6 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 799/2015 

Určení dalšího postupu v rámci veřejných zakázek 

Stručný obsah: Určení dalšího postupu u veřejných zakázek vypsaných ve formě 
zjednodušených podlimitních řízení „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec 
a jeho příspěvkových organizací – SŘK“ a „Vybrané elektronické služby statutárního města 
Liberec a jeho příspěvkových organizací – DP“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení B) a rozhoduje v pokračování zadávacího řízení „Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho příspěvkových organizací – DP“ v souladu s důvodovou zprávou 

u k l á d á  

varianta B) po doložení všech dokumentů, v souladu s § 62 odst. 3 zákona, vyžadovaných 
zadavatelem v zadávací dokumentaci, kap. 4, panu Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Vybrané elektronické služby statutárního města 
Liberec a jeho příspěvkových organizací – DP“ s vybraným uchazečem AF-CITYPLAN s.r.o. 

T: ihned 

s c h v a l u j e  
variantní řešení B) a rozhoduje v pokračování zadávacího řízení „Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho příspěvkových organizací – SŘK“ v souladu s důvodovou 
zprávou 
a  u k l á d á  
varianta B) po doložení všech dokumentů, v souladu s § 62 odst. 3 zákona, vyžadovaných 
zadavatelem v zadávací dokumentaci, kap. 4, panu Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat smlouvu o dílo a servisní smlouvu k veřejné zakázce „Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho příspěvkových organizací – SŘK“ s vybraným uchazečem 
DYNATECH s. r. o 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 800/2015 

Podání Žádosti o dotaci z Programu 6.3 Podpora projektové přípravy Dotačního 
fondu Libereckého kraje 

Stručný obsah: V rámci projektu "Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást 
Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)" je plánováno zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení na tuto část dálkové cyklotrasy. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 750 000,- 
Kč, požadovaná výše dotace z Dotačního fondu LK činí 200 000,- Kč (tj. 27 % z celkových 
výdajů projektu), spolufinancování žadatele (SML) je ve výši 550 000,- Kč (tj. 73 % z celkových 
výdajů projektu). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání Žádosti o poskytnutí dotace pro projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí 
(součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“ v rámci Programu 6.3 Podpora projektové přípravy 
Dotačního fondu Libereckého kraje, vyhlášeného dne 26. 8. 2015, a to dle přílohy 

p o v ě ř u j e  

Tibora Batthyányho, primátora, podpisem příslušných dokumentů včetně žádosti 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit Žádost o poskytnutí dotace statutárního 
města Liberec Libereckému kraji 

T: 13. 10. 2015 (do 14:00 hodin – uzávěrka příjmu žádostí) 

USNESENÍ Č. 801/2015 

Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním 
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec za období leden 
až červen 2015 

Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá v souladu s usnesením 
č. 783/2011 ze dne 15. listopadu 2011 a koncesní smlouvou Zprávu o využití hodin veřejné služby 
za kalendářní období 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby za období leden až červen 2015 dle 
přílohy č. 1 

Udělení výjimky a vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby "Vizuální identita pro Liberec III" 

Stručný obsah: Statutární město Liberec dlouhodobě postrádá jednotný vizuální styl. 
V současné době je pro propagaci SML používán znak města nebo logo.  Pro potřeby propagace 
nejen v oblasti cestovního ruchu je však potřeba přesně určit jednotný grafický styl (logo, claim, 
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slogan, barvy atd.), který má sloužit k jasné identifikaci, jednotné prezentaci města a tím i ke 
zvýšení prestiže a zlepšení vnímání Liberce. Jednotný grafický styl se tak nově odrazí do vzhledu 
informačních materiálů, turistického webu, navigačního systému interiéru MIC Liberec 
i prezentace města na veletrzích a akcích pro veřejnost. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 802/2015 

Revitalizace Rochlice – úprava komunikací Dobiášova, Pazderkova, Haškova – 
přeložky a ochránění sítí 

Stručný obsah: Důvodem předložení materiálu je změna postupu realizace přeložek a ochránění 
sítí vysoké napětí, nízké napětí, sítě elektronických komunikací při realizaci staveb Revitalizace 
Rochlice – úprava komunikací Dobiášova, Pazderkova, Haškova. Předmětné přeložky nebude 
realizovat zhotovitel stavby Integra stavby a.s., ale město Liberec prostřednictvím vlastníků 
technické infrastruktury z důvodu vyúčtování dotace na celý projekt v požadovaném termínu, 
stanoveným poskytovatelem dotace. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení Rady města Liberce č. 719/2015 z 15. schůze rady města Liberec konané dne 8. 9. 2015 
v plném rozsahu a v následujícím znění: 

USNESENÍ Č. 719/2015 

Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická – Krejčího 

Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova 

Přeložka kabelů ČEZ 

Stručný obsah: Důvodem pro předložení materiálu k projednání v radě města je zajištění realizace 
staveb v rámci IPRM Rochlice s dotací z IOP 5.2a. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Pro stavbu „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-
Krejčího“ předložený návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi společností 
Integra stavby a.s., IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec jako postupníkem 
a Statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 
jako postupitelem, jejímž předmětem je postoupení ve prospěch postupníka veškerých práv a 
povinností vyplývajících postupiteli ze Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené mezi společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem a 
Statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 
jako žadatelem dle přílohy č. 2 

2. Pro stavbu „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ předložený 
návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi společností Integra stavby a.s., 
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IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec jako postupníkem a Statutárním městem 
Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako postupitelem, 
jejímž předmětem je postoupení ve prospěch postupníka veškerých práv a povinností 
vyplývajících postupiteli ze Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené mezi společností ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem a statutárním městem 
Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako žadatelem dle 
přílohy č. 1.  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení předložených 
návrhů „Dohod o postoupení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení “ pro akce „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek 
Vratislavická-Krejčího“ a „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření příslušných smluvních 
dokumentů 

T: 09/2015 – kontrolní 

s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy  o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie č. Z_S24_12_8120050430“ pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 
02 Děčín podle přílohy č. 1, 

2. uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie č. Z_S24_12_8120050429 pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 
02 Děčín podle přílohy č. 2, 

3. záměr uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem akce „Revitalizace Rochlice – 
úprava komunikace Pazderkova, Haškova“, společností Integra stavby, a.s., IČ 25014391, 
Hrádecká 156, 460 01 Liberec, spočívající ve snížení nákladů předmětu díla ve výši 
116.000,00 Kč 

4. záměr uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem akce „Revitalizace Rochlice – 
úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“, společností Integra stavby, 
a.s., IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec, spočívající ve snížení nákladů předmětu 
díla ve výši 396.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření Smlouvy  o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
č. Z_S24_12_8120050430 pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 
02 Děčín podle přílohy č. 1 

T: říjen 2015 

2. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření Smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
č. Z_S24_12_8120050429 pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 
02 Děčín podle přílohy č. 2 

T: říjen 2015 

3. předložit radě města Liberec ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
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akce „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“, společností 
Integra stavby, a.s., IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec 

T: říjen 2015 

4. předložit radě města Liberec ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
akce „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-
Krejčího“, společností Integra stavby, a.s., IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec 

T: říjen 2015 
5. zajistit realizaci přeložek a ochránění předmětných sítí v rámci realizace akce „Revitalizace 

Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 

T kontrolní: listopad 2015 

6. zajistit realizaci přeložek a ochránění předmětných sítí v rámci realizace akce „Revitalizace 
Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“ 

T kontrolní: listopad 2015 

USNESENÍ Č. 803/2015 

Modernizace tramvajové tratě Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí 

Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města a zastupitelstvo města o investičním 
záměru Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen "DPMLJ") 
o modernizaci tramvajové tratě Rumunská – Šaldovo náměstí. DPMLJ zadá vyhotovení 
projektové dokumentace, současně odbor hlavního architekta zadává mikro – simulaci. Aby 
DPMLJ bylo schopno splnit předpokládaný termín realizace, je nutné bezodkladně zahájit 
projektovou přípravu. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené informace o investičním záměru Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou a.s. ve věci modernizace tramvajově tratě v úseku Rumunská – Šaldovo náměstí 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit Zastupitelstvu města Liberec informaci 
o investičním záměru Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. týkající se 
modernizace tramvajové tratě v úseku Rumunská – Šaldovo náměstí. 

T: bez zbytečného odkladu 
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Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod částí komunikace – Šumná 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je záměr majetkoprávní operace odkoupení 
pozemků p. č. 933/1 a 933/2 v k. ú. Vesec u Liberce pod slepou částí komunikace Šumná ve Vesci 
a to do spoluvlastnictví statutárního města Liberec a vlastníků připojených rodinných domů. 
SML by vlastnilo poloviční podíl a vlastníci 5 připojených domů by vlastnili druhý 
spoluvlastnický podíl. Podíl města ve výši 50% tak činí dle předpokladu 126.250 Kč. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 804/2015 

Oprava komunikace Puškinova, prodloužení termínu dokončení díla 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je prodloužení termínu dokončení stavby v ulici 
Puškinova na základě žádosti zhotovitele a to z důvodu posunutí termínu vlastníků technické 
infrastruktury při rekonstrukci vodovodu. Jedná se o sdruženou investici s SVS a.s. a RWE. 
Investice SVS je až po položení řadů a zasypání rýhy. Důvodem k prodloužení termínu je 
měsíční zpoždění předávacího termínu rekonstrukce vodovodní sítě. Termín pro dokončení 
opravy vodovodu byl dohodnut na 31. 8. 2015, ale zhotovitel práce na opravě vodovodního řadu 
ukončuje 30. 9. 2015. Řádné ukončení prací na vodovodním řadu je podmínkou pro realizaci 
prací zhotovitele opravy komunikace. Z tohoto důvodu nebylo možné předat zhotoviteli 
staveniště v původně dohodnutém termínu 1. 9. 2015 a zahájit práce na opravě předmětné 
komunikace dle předpokladu. Termín dokončení celé stavby je aktuálně do 30. 10. 2015. Nově 
navržený termín dokončení stavby: 30. 11. 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla „Oprava 
komunikace Puškinova“ dohodou smluvních stran s termínem dokončení do 30. 11. 2015, se 
zhotovitelem spol.  STRABAG a.s.; IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00 
formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/15/0058 - Oprava komunikace Puškinova 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, na základě přijatého 
usnesení zajistit se zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/15/0058 
spočívající ve změně termínu dokončení díla 

T: 10/2015 

USNESENÍ Č. 805/2015 

Ulice Kubelíkova (úsek Ještědská – mostní objekt), prodloužení termínu 
dokončení díla 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je prodloužení termínu dokončení stavby v ulici 
Kubelíkova na základě žádosti zhotovitele a to z důvodu posunutí termínu vlastníků technické 
infrastruktury při rekonstrukci vodovodu. Jedná se o sdruženou investici s SVS a.s. a RWE. 
Investice SVS je až po položení řadů a zasypání rýhy. Důvodem k prodloužení termínu je 
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měsíční zpoždění předávacího termínu rekonstrukce vodovodní sítě. Termín pro dokončení 
opravy vodovodu byl dohodnut na 31. 8. 2015, ale zhotovitel práce na opravě vodovodního řadu 
ukončuje 30. 9. 2015. Řádné ukončení prací na vodovodním řadu je podmínkou pro realizaci 
prací zhotovitele opravy komunikace. Z tohoto důvodu nebylo možné předat zhotoviteli 
staveniště v původně dohodnutém termínu 1. 9. 2015 a zahájit práce na opravě předmětné 
komunikace dle předpokladu. Termín dokončení celé stavby je aktuálně do 30. 10. 2015. Nově 
navržený termín dokončení stavby: 30. 11. 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla „Ulice 
Kubelíkova (úsek Ještědská – mostní objekt)“ dohodou smluvních stran s termínem dokončení do 
30. 11. 2015, se zhotovitelem spol.  COLAS CZ, a.s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, 
190 00 Praha 9 formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/15/0056 - Ulice Kubelíkova (úsek 
Ještědská – mostní objekt) 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, na základě přijatého 
usnesení zajistit se zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/15/0056 
spočívající ve změně termínu dokončení díla 

T: 10/2015 

USNESENÍ Č. 806/2015 

Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná – ul. Zhořelecká, prodloužení termínu 
dokončení díla 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je projednání žádosti zhotovitele stavby o prodloužení 
termínu dokončení stavby v ulici Zeyerova z důvodu posunutí termínu vlastníků technické 
infrastruktury na předmětné komunikaci. Termín dokončení celé stavby je aktuálně do 
30. 10. 2015, žádost o nový termín dokončení stavby je: 30. 11. 2015. Vzhledem ke složitosti 
rekonstrukce vodovodní sítě a složité dopravní situaci (nelze provádět na úplnou uzavírku)byla 
stavba rozdělena na dvě etapy (km 0,000-0,275) a (km 0,275-0,417). První úsek byl předán 
zhotoviteli s dvouměsíčním zpožděním ke dni 7. 9. 2015 a bude dokončen dle žádosti 
o prodloužení 30. 11. 2015, na druhém úseku byla teprve v těchto dnech dokončena 
rekonstrukce vodovodu a vzhledem ke klimatickým podmínkám hrozí reálné prodloužení 
termínu na jaro 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla „Oprava ulice 
Zeyerova, úsek ul. Slunečná – ul. Zhořelecká“ dohodou smluvních stran s termínem dokončení do 
30. 11. 2015, se zhotovitelem spol. M – SILNICE a.s.; IČ: 42196868, se sídlem: Husova 1697, 
Pardubice, 530 03 formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/15/0057 – Oprava ulice Zeyerova, 
úsek ul. Slunečná – ul. Zhořelecká 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek na základě přijatého usnesení zajistit 

se zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/15/0057 spočívající ve 
změně termínu dokončení díla 
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T: 10/2015 

2. vhodným způsobem informovat radu města o průběhu stavebních prací na předmětné akci 

T: 11/2015 

Přílohy: 

k usnesení č. 773/2015 
k usnesení č. 777/2015 
k usnesení č. 785/2015 
k usnesení č. 786/2015 
k usnesení č. 790/2015 
k usnesení č. 791/2015 

k usnesení č. 792/2015 
k usnesení č. 798/2015 
k usnesení č. 800/2015 
k usnesení č. 801/2015 
k usnesení č. 802/2015 

 

V Liberci dne 8. října 2015 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 
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Důvodová zpráva 

Stručný obsah: V rámci prevence kriminality ve městě byla vybrána vhodná lokalita pro 
instalaci nové otočné kamery k monitoringu lokality Valdštejnské domky. Pro přenos 
signálu z kamery je navržena bezdrátová trasa navazující na již stávající infrastrukturu 
MKDS – Městského kamerového dohlížecího systému. 
 

Městská policie Liberec provozuje kamerový systém, který je pravidelně, na základě analýz 
nápadu kriminality a porušování veřejného pořádku, rozšiřován.  

Jednou z lokalit, která není v současné době pokryta kamerovým systémem je lokalita Malého 
náměstí a zejména ul. Větrná (Valdštejnské domky). Vzhledem k významu tohoto místa bylo 
ze strany městské policie rozhodnuto o instalování kamerového bodu připojeného na městský 
kamerový systém. Tento kamerový bod bude zcela hrazen z prostředků statutárního města 
Liberec - z kapitoly městská policie.  

Finanční prostředky byly do rozpočtu městské policie zařazeny rozhodnutím zastupitelstva 
dne 24. 9. 2015. Vypsat řádné výběrové řízení, dle zásad pro zadávání veřejných zakázek, už 
neumožňuje včasný výběr a realizaci projektu v termínu do konce letošního roku.  

Zadavatel rozhodl oslovit jednoho dodavatele, a to firmu TELMO a.s., IČ: 47307781, Stěr-
boholská 560/73, 102 00 Praha 10 – Hostivař, která předložila nabídku k realizaci 
s nabídkovou cenou 162.261,00 Kč vč. DPH. 

Výše cenové nabídky odpovídá cenám z již realizovaných obdobných veřejných zakázek. 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projed-
náním v radě města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k usnesení č. 773/2015



Podnět na změnu územního plánu č. 85/1 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání  

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Karlinky u Liberce 

 Parcelní číslo 342/44,  342/45, 342/46, 342/47, 342/53, 342/54, 342/55, 342/56, 342/57 

 Druh pozemku orná půda 

 Další specifikace 342/44= 263 m
2
, 342/45= 247 m

2
,342/46= 243m

2
, 342/47=225m

2
, 342/53= 

274m
2
, 342/54=274 m

2
, 342/55=250 m

2
, 342/56=244 m

2
, 342/57= 226 m

2
 

 Funkce dle platného ÚP Plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň 

2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci plochy bydlení 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr stavba rodinného domu na p.p.č.  342/44, 342/45, 342/54, 342/55 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 
dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu pro veřejné projednání plochy Z – 

plochy sídelní zeleně. 
 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  

 

Příloha k usnesení č. 777/2015



 

Podnět na změnu územního plánu č. 85/2 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání  

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Ostašov u Liberce 

 Parcelní číslo 533  

 Druh pozemku Zahrada 

 Další specifikace 533 = 967 m2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy zahrádek a chatových osad - zahrádkové osady a zahrádky 

2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci plochy bydlení 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr výstavba přízemního rodinného domu – typ bungalov 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 
dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu pro veřejné projednání plochy B – 

bydlení. 
 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  

 

Příloha k usnesení č. 777/2015



 

 

Podnět na změnu územního plánu č. 85/3 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání  

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Růžodol I 
 Parcelní číslo 1407/1 

 

 Druh pozemku trvalý travní porost 
 Další specifikace 1407/1 = 3 116 m

2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň 

2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci plochy bydlení 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr stavba rodinného domu venkovského typu 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 
dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu pro veřejné projednání plochy Z – 

plochy sídelní zeleně a na části pozemku je navržena přeložka ulice Švermova. 

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  

 

 

Příloha k usnesení č. 777/2015



Podnět na změnu územního plánu č. 85/4 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání  

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Liberec 

 Parcelní číslo 5275/2, 5275/3, 5275/4, 5275/5, 5280, 5283/1, 5283/2, 5283/3, 5283/7 

 Druh pozemku ostatní plochy, zastavěné plochy a nádvoří 
 Další specifikace 5275/2= 92 m

2
, 5275/3=26 m

2
,5275/4=141 m

2
, 5275/5=224 m

2
,  

5280=196 m
2
, 5283/1=6 166 m

2
, 5283/2=411 m

2
, 5283/3=136 m

2
, 

5283/7=11 m
2 

 Funkce dle platného ÚP 5280, 5283/7 – plochy urbanizované zeleně-zeleň rekreační (ZR) - návrh, 
5285/2, 5275/5 –ZR – návrh, 5283/3 – plochy veřejné vybavenosti-
obchodní zařízení a služby (OS) – návrh, 5283/1 – OS – návrh, ZR – 

návrh, ZR – přestavba, komunikace – návrh, 5283/2 – ZR – návrh, ZR – 

přestavba, komunikace – návrh, 5275/3 – ZR – přestavba, komunikace – 

návrh,  5275/4 – ZR – návrh, ZR – přestavba, komunikace  - návrh 

2.2. Požadavek na změnu zařazení pozemků do ploch smíšených aktivit 
 Odpovídá funkci  

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní 5275/3 – stavba technického vybavení – ČEZ Děčín 

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 
dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu pro veřejné projednání 5275/2, 

5283/1, 5283/2 plochy Z – plochy sídelní zeleně – návrh; 5275/3, 5275/4, 5275/5, 5280, 5283/7 plochy C – 

plochy smíšené centrální; 5283/3 plochy C – plochy smíšené centrální – přestavba. 
 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  

Příloha k usnesení č. 777/2015



 

 

Příloha k usnesení č. 777/2015
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Příloha č. 3 

  Dodatek č. 1 
                                              ke smlouvě o dílo č. 0030/15/101 
 
Evidenční číslo dodatku: 0030/15/0197 
 

 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních:            panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora   

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, referentem oddělení správy objektů 
a zařízení 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  43-4496720287/0100 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    Syban s.r.o.               
se sídlem :          28. Října 60/44, 460 07 Liberec 

zastoupené:    Jan Syrovátko, jednatel 

ve věcech technických: Jan Syrovátko, jednatel 

IČ:    25401343 

DIČ:    CZ25401343  

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č. ú. 986297399/0800 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 15220 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

dále společně též jako smluvní strany 

 

uzavřely dne  02.06.2015 v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 0030/15/101 (dále jen „Smlouva“). 

Příloha k usnesení č. 785/2015
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I. 

 
Preambule: 

Z důvodu nedokončené přeložky elektro vysokého napětí firmy ČEZ distribuce, díky čemuž 
není možné dle projektu osadit připojení školy na elektrickou rozvodnou síť, je posunut ter-
mín dokončení díla, konkrétně jeho druhé části.  

V listopadu 2015 by měla proběhnout kolaudace nových tras rozvodů ČEZ distribuce, poté 
bude ze strany ČEZ vyhověno žádosti o navýšení kapacity jističe na ZŠ U školy a následně 
může být dle PD připojena škola k jističům požadovaného výkonu. Dohodou se stanovuje, že 
přepojení rozvodů bude provedeno do čtrnácti dnů od kladného vyjádření o připojení 
k rozvodné soustavě ČEZ distribuce. Vyjádření se předpokládá v průběhu měsíce listopadu 
a termín dokončení díla byl stanoven na 22. 12. 2015 

 
 
 
 

II. 
Změny 

V souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy: 

 
1. Článek III. Termín plnění, odstavec 2, část týkající se druhé etapy se mění takto: 
              
Druhou etapu specifikuje realizace rekonstrukce sociálního zařízení dle výkresu B02, míst-
nosti 1.08 – 1.11, kompletně včetně veškerých řemesel, s termínem do 22. 12. 2015. Stano-
vené termíny jsou maximální, nepřekročitelné, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla. Kompletní dokončení před uvedeným maximálním ter-
mínem je možné, bez nároku na navýšení ceny a jiného zvýhodnění. 

 

2. Příloha č. 2 Smlouvy Časový harmonogram stavby se nahrazuje novým Časovým harmo-
nogramem stavby, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (příloha č. 1) a Smlouvy.  

 

3. Příloha č. 3 Smlouvy Seznam subdodavatelů se nahrazuje novým Seznamem subdodava-
telů, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (Příloha č. 2) a Smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

Příloha k usnesení č. 785/2015
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III. 
Ostatní ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.  

2. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob, 
uvedených v tomto dodatku. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní 
strana obdrží 2 vyhotovení.  

 

 

Příloha č. 1: Harmonogram stavby 

Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů 

    

 

V Liberci dne ……………………………… 

 

 

       Za objednatele:            Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                     ……………………………… 

       Tomáš Kysela                                           Jan Syrovátko                                

  náměstek primátora                                     jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k usnesení č. 785/2015

http://www.liberec.cz/
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Příloha č.3 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
                                                            č. 0030/15/0… 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    
v platném znění 

 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních:            panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora   

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, pov. zast. funkce ved. oddělení 
správy objektů a zařízení 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  43-4496720287/0100 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:               Pozemní stavitelství s. r. o.  
se sídlem :          Ruprechtická 538/24, 460 01, Liberec 

zastoupené:    Sejkorová Ivana, jednatel 

ve věcech technických: Sejkorová Ivana, jednatel 

IČ:    27298370 

DIČ:    CZ 27298370 

bankovní spojení:  Komerční banka Liberec, 43-2573580267/0100 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět, účel a místo plnění 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
 

Předmětem plnění jsou stavební úpravy zahrnující opravu vnitřních prostor a dispoziční 
změny z důvodu navýšení počtu kmenových tříd z 28 na 29 tj. o 1 kmenovou třídu objektu 
ZŠ Dobiášova, č.p. 851/5 v Liberci. Tyto stavební úpravy  navrhují vestavbu odborné učebny 
hudby a jazykové učebny do prostoru stávajících víceúčelových hal ve 2.patře budovy A+B. 
Dále se stavební úpravy týkají sloučení dvou místností v jednu kmenovou třídu ve 3.patře. 

Žádné z výše uvedených stavebních úprav nezasahují do nosných konstrukcí objektu. Bližší 
specifikace předmětu této zakázky je obsažena v projektové dokumentaci, která je ke staže-
ní na profilu zadavatele, a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

 

Předmětem plnění je zejména následující: 

 
- demontáž  betonových příček a úklid sutě 
- demontáž podlahových konstrukcí a podhledů 
- demontáž stávajících dveří 
- demontáž zařizovacích předmětů 
- demontáž technologických zařízení 
- montáž SDK příček a podhledů 
- oprava betonových mazanin a omítek stěn 
- výměna části elektroinstalace a vodovodního potrubí 
- montáž dveří 
- montáž elektroinstalace 
- montáž nových zařizovacích předmětů a dokončovací práce 
- montáž obkladů a podlahových krytin 
- malířské a natěračské práce 

 
Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je zajištění funkčnosti dotčených prostor za účelem 
navýšení kapacity školy. 

 

Místem plnění: Základní škola Dobiášova, Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6 

 
III. Termín plnění 

 
1) Zahájení díla: do 7 dnů od podpisu SoD 

  
2) Dokončení a předání díla: do čtyř týdnů od převzetí staveniště, stanovený termín 

je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu 
o předání a převzetí díla.  
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3)  Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této 
smlouvy o dílo  do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději 
do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

 
4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zho-

toviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předá-
ní díla bez vad a nedodělků objednateli.   

 
IV. Staveniště, stavební deník 

 
1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, 
že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho 
provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním stave-
niště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný  
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby 
a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není opráv-
něn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stav-
by, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.   

 

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé 
či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zho-
tovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní 
škole Dobiášova, Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6, která s budovou hospodaří, a to na 
základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodava-
telé energií a vody příspěvkové organizaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, 
osobě vykonávající autorský a nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm.  

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené sta-
veništi a povaze stavby.  

7) Při provádění stavby nesmí  zhotovitel  postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke ško-
dě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 
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stav, přijmout opatření ke snížení  účinků  a současně je povinen hradit škody, které 
v souvislosti se stavební činností  na jednotlivých složkách životního prostředí  vznikly.  

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně pode-
psaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést 
prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré 
zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení 
staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný  
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamená-
vat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pra-
covníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném 
materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních 
rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby 
apod.  

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm zá-
znamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli 
originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby. 

 

11) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však nepla-
tí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

12)K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve – li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude - li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně 
provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.  

 
13) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 

povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované 
kontrole. 

 

V. Cena za dílo 
 

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
18.9.2015 podané v rámci výběrového řízení na zakázku – „ZŠ Dobiášova – stavební 
úpravy pro změnu dispozic, budova A+B“ 
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 Účastníky dohodnutá cena díla činí:  
 

Celková cena díla bez DPH               706.645,66 Kč                                        
 

DPH 21%                                           148.395,59 Kč                                           

Celková cena díla včetně DPH        855.041,25 Kč                                             

 

 

 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty do-
končení stavby z důvodu na straně objednatele. 

 

 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a           
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

 

 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených  pra-
cí zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

 
5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

 
VI. Platební podmínky 

 
1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystave-

ných dílčích faktur nebo celkové faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatel-
ného předání objednateli.  

 
2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, obou-

stranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást pří-
slušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh 
stavby. 
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3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky pode-
psaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti po-
číná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

 
4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.  

 

6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez 
DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude zhotovite-
lem vystavena za splnění následujících podmínek:  
 po  předání  díla objednateli bez vad a nedodělků dle  zápisu o předání a převzetí dí-

la;  
 nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky, pak po odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O odstranění 
vad a nedodělků  z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či potvr-
zení.  

 

VII. Smluvní pokuty 
 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její 
celkové výše.   

 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každou vadu a 

započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad 
nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 
 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad 
v záruce.  
 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad 
v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v 
čl. IV. odst. 8 smlouvy. 

 
6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 
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7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý 
den, kdy dílo provádí subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 
 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neod-
straní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.  
 

9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
  

10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   
 

11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

 
12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnos-

ti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na 
částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

 
13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 

době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

 
14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kteréko-

liv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

 
15)  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 

díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 
 

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to  po 
celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

  

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.  
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3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dí-
lo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

 

4.Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejí-
cími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané in-
formace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 
stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že ne-
shledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

 

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zá-
koníku 

 
IX. Prodloužení lhůty plnění 

 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  
o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
o v důsledku vyšší moci 

 
X. Záruky 

 
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
 
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. Dílo musí být provedeno v souladu s příslušnými 
českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními 
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Veškeré 
použité materiály musí být použity jako nové,  musí mít 1. jakostní třídu a  musí být 
schváleny pro použití v ČR. 

 
3. Záruka na celé dílo je zhotovitelem garantována min. v délce 24 měsíců ode dne  protoko-
lárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků, u stavební části se tato doba prodlužu-
je na 60 měsíců. 

4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla  a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.  

Příloha k usnesení č. 786/2015



 18 

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnu-
ta lhůta delší. 

 
XI. Předání a převzetí díla 

 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla.   

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukon-
čení. 

3)  Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího pro-
tokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávací-
ho protokolu.  

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstra-
nit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předá-
ny veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména , revize, cer-
tifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.   

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat sou-
činnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat pře-
dem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhoto-
viteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované 
součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je 
povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je 
nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby 
objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost 
zaslat dodatečně.  

 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 
 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 
s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy o více jak 5 dnů. 

 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
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XIII. Subdodavatelé 

 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, 
uvedených v seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel od-
povídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých subdodavatelů.  

2) Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je 
v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdo-
davatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního tý-
mu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností 
a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shod-
ném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu ob-
jednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými opráv-
něními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodáv-
ky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé 
nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemají-
cím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.  

4)  Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 
jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5)  Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního subdodavatele. 

 
XIV. Ostatní ujednání 

 
 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4)  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statu-
tárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uve-
dených v této smlouvě. 

 
6)  Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

XV. Přílohy smlouvy 
 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:  

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 
2. Seznam subdodavatelů 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne ……………………………… 

 

 

       Za zhotovitele:          Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                     ……………………………… 

        Ivana Sejkorová                                              Tomáš Kysela 

         jednatel                                      náměstek primátora 
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Důvodová zpráva 
___________________________________________________________________________    
Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost 
DFXŠ Liberec o souhlas s pořízením víceúčelového dodávkového vozidla  k přepravě 
buď až devíti osob, nebo menších dekorací a rekvizit. Nové dodávkové vozidlo by na-
hradilo vyřazenou Avii, kterou divadlo provozovalo z důvodů jejího stáří a úměrné opo-
třebovanosti do roku 2014. Příspěvková organizace DFXŠ Liberec by na pořízení do-
dávky uzavřela leasingovou smlouvu na 60 měsíců, přičemž akontaci a splátky by hradi-
la z provozních prostředků organizace. 
 
Dne 23. září  2015 byla odboru školství, kultury a sociálních věcí doručena písemná žádost 
Ing. Jarmily Levko, ředitelky DFXŠ Liberec, o souhlas s pořízením víceúčelového dodávko-
vého vozidla na leasing za účelem buď přepravy osob, nebo dekorací a rekvizit. Víceúčelová 
dodávka může přepravit až 9 osob na sedadlech a po jejich demontáži lze dodávku využít na 
přepravu menších kulis či rekvizit. 
 
Odůvodnění nákupu dodávkového vozidla: 
1) ekonomická přeprava drobnějších dekorací mezi dílnami, skladem a divadly (denně) 
V případě drobných oprav bylo nutné převézt kulisy do dílen velkým nákladním vozidlem, 
což je výrazně neekonomické z důvodu nevyužití celého nákladního prostoru. Dodávkové 
vozidlo je nezbytné posílat rovněž pro specifické materiály či látky na výrobu kulis či kostý-
mů.  
Na jmenované účely využívalo divadlo do roku 2014 Avii,  která musela být z důvodu nevy-
hovujícího technického stavu vyřazena z provozu i z majetku organizace. Avie nebyla dosud 
nahrazena. 
 
2) ekonomické zajišťování přepravy menších dekorací na zájezdová představení  
Divadlo realizuje v poslední době stále větší počet zájezdových představení. Na přepravu ku-
lis z důvodu absence dodávkového vozidla najímá divadlo buď cizí přepravce, nebo využije 
velké nákladní vozidlo (pokud je volné a jde o kratší vzdálenost v km), přičemž nákladový 
prostor využit z větší části vůbec využit. 
 
3) ekonomické zajištění přepravy osob na zájezdová představení (technici) 
Z větší části se na opery a balety po ČR i v zahraničí (25 – 30 představení mimo ČR/ročně) 
dopravují technici s předstihem, aby zajistili včas stavbu dekorací, orchestřiště, ozvučení a 
osvětlení. Ačkoli se do nákladního vozidla umístí veškeré dekorace, pro techniky již není pro-
stor a divadlo musí najímat mikrobus. Nákup služeb cizích dopravců znamená pro divadlo 
roční náklady vyšší jak 100 000,00 Kč. 
 
Organizace připravila podklady k veřejné zakázce malého rozsahu zadanou v poptávkovém 
řízení (přílohy žádosti DFXŠ Liberec): 

o krycí list nabídky 
o rekapitulace ceny 
o specifikace, parametry zakázky 
o zadávací dokumentace 

 
Leasingová smlouva bude uzavřena na 60 měsíců s akontací 20%. Předpokládané lea-
singové splátky včetně pojištění by dosahovaly měsíčně maxima 12 000,00 Kč. 
Příspěvková organizace bude hradit akontaci i měsíční leasingové splátky po dobu 5 let 
z provozního příspěvku organizace.  
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Platná zřizovací listina příspěvkových organizací města z 1. listopadu 2009 uvádí                 
v čl. VI. Nabývání majetku, odst. 2, následující: 
„Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným předchozím 
souhlasem dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je jeho 
pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100.000,- Kč;  
předchozí písemný souhlas zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, po-
kud by celkový objem tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce přesáhl částku 
300.000 Kč. Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez 
ohledu na způsob jeho pořízení.“ 
 
Na základě projednání s odborem ekonomiky doporučuje odbor školství, kultury a soci-
álních věcí pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku - víceúčelové dodávky – 
radě města odsouhlasit. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v radě města. 
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Důvodová zpráva 
___________________________________________________________________________    
Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost 
o čerpání investičního fondu organizace DFXŠ Liberec do výše 74 000,00 Kč vč. DPH na 
nákup barevného multifunkčního stroje na síťový tisk, skenování a kopírování. Stávající 
zařízení již nelze z technických důvodů používat. 
 
Dne 23. září  2015 byla odboru školství, kultury a sociálních věcí doručena písemná žádost 
Ing. Jarmily Levko, ředitelky DFXŠ Liberec, o souhlas s čerpáním finančních prostředků 
z investičního fondu (IF) organizace v roce 2015 do výše 74 000,00 Kč vč. DPH na za účelem 
pořízení barevného multifunkčního stroje na síťový tisk, skenování a kopírování. 
 
V současné době nemá správa divadla žádné multifunkční zařízení odpovídající standardním 
požadavkům. Poslední kopírovací zařízení starší 12 let je již několik dnů nefunkční a jeho 
oprava by dosáhla poloviny nákladů nového stroje, což je nerentabilní. 
   
DFXŠ Liberec v rámci zjednodušeného výběrového řízení oslovilo tři dodavatele: 

TONER-COPY (nabídka 1) 
LIVOX, spol. s.r.o. (nabídka 2) 
KONICA MINOLTA (nabídka 3). 

 
Příspěvková organizace v rámci poptávky u tří dodavatelů vybrala firmu TONER-COPY, 
která nabízí do celkové částky 74 000,00 Kč vč. DPH barevné multifunkční zařízení včetně 
příslušenství, toneru, dopravy a zprovoznění zařízení. 
Z uvedených důvodů žádá organizace svého zřizovatele o schválení čerpání investičního fon-
du příspěvkové organizace na nákup multifunkčního zařízení do částky 74 000,00 Kč vč. 
DPH v roce 2015.  

Stav investičního fondu organizace k 31. 8. 2015  220 361,07 Kč 
Plán čerpání IF na nákup multifunkčního zařízení    74 000,00 Kč 
Stav investičního fondu organizace po nákupu mikroportů 146 361,07 Kč 

 
Platná zřizovací listina příspěvkových organizací města z 1. listopadu 2009 uvádí                 
v čl. VI. Nabývání majetku, odst. 2, následující: 
„Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným předchozím 
souhlasem dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je jeho 
pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100.000,- Kč;  
předchozí písemný souhlas zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, po-
kud by celkový objem tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce přesáhl částku 
300.000 Kč. Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez 
ohledu na způsob jeho pořízení.“ 
 
Na základě projednání s odborem ekonomiky doporučuje odbor školství, kultury a soci-
álních věcí čerpání fondu investic Divadla F. X. Šaldy Liberec za účelem pořízení dlou-
hodobého hmotného movitého majetku do výše 74.000 Kč schválit. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v radě města. 
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Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost 
příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec o souhlas s uzavřením smlouvy na 
pronájem divadelního klubu DFXŠ na dobu určitou 5 let k hostinské činnosti. Splatnost 
jednoleté smlouvy na pronájem divadelního klubu DFXŠ se současným nájemcem vypr-
ší dne 31. října 2015. 
 
Dne 8. září  2015 byla odboru školství, kultury a sociálních věcí doručena písemná žádost Ing. 
Jarmily Levko, ředitelky DFXŠ Liberec, o souhlas s uzavřením smlouvy na pronájem diva-
delního klubu DFXŠ na dobu určitou 5 let k hostinské činnosti. Splatnost jednoleté smlouvy 
na pronájem divadelního klubu DFXŠ se současným nájemcem vyprší dne 31. října 2015. 
 
Zdůvodnění žádosti o uzavření 5 leté smlouvy s novým nájemcem: 
 

• na základě platné nájemní smlouvy, uzavřené na 1 rok, provozuje v současnosti diva-
delní klub DFXŠ (dále jen klub) právnická osoba Vinum Bohemicum s.r.o., se síd-
lem Jetelová 220/2, 460 07 Liberec, IČ 028 35 151; smlouva je platná do 31. 10. 2015 

• v průběhu tohoto roku se však představy a závazky nájemce k provozování klubu zá-
sadně změnily, např.: 
o nájemce provozuje klub pouze 2 dny v závěru týdne, tj. pouze za účelem pořádání 

nočních diskoték v pátek a v sobotu, ve zbývajících dnech je venkovní vchod do 
klubu uzavřen 

o pronajímatel by naopak uvítal maximální rozsah otevírací doby pro veřejnost, trva-
lé otevření průchodu z foyeru DFXŠ do klubu (v současnosti je průchod z divadla 
do klubu otevřen pouze v době představení DFXŠ)  

o nájemce nesplnil závazek jednoletého nájmu, že bude investovat do oprav nebyto-
vých prostor klubu částku 100 000,00 Kč 

o nájemce do dnešního dne doložil pouze spotřebovanou částku 37 382,00 Kč, která 
však není z pohledu pronajímatele efektivně vynaložená 

o pronajímatel dle shora uvedeného soudí, že vymáhání zbývající částky do 
100 000,00 Kč od současného nájemce by bylo neefektivní, časově i finančně ná-
ročné a zřejmě beznadějné 

o z několika shora uvedených příkladů je zřejmé, že výběr současného nájemce ne-
byl optimální. 

 
 
Příspěvková organizace DFXŠ se proto rozhodla s předstihem před vypršením platnosti jed-
noleté nájemní smlouvy vyhlásit 1. 6. 2015 výběrové řízení (nikoli v režimu zákona 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách): 
• na pronájem divadelního klubu na 5 let 
• s investicí do oprav a údržby klubu ve výši 500 tis. Kč dle potřeb divadla 
• s požadavkem návrhu koncepce na využití prostor klubu. 
 
Přihlásilo se několik zájemců, avšak nabídky tak významně lišily a koncepce nebylo možné 
posoudit jak z hlediska jejich rozsahu, tak z hlediska jejich přílišné obecnosti. Proto doporuči-
la výběrová komise výběrové řízení (nikoli v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách) zrušit. Možnost zrušit toto výběrové zřízení už bylo zakotveno v podmínkách zadavate-
le. 
 
Na základě oznámení o zrušení výběrového řízení doručil stávající nájemce Vinum Bohe-
micum s.r.o ředitelce DFXŠ Ing. Jarmile Levko návrh (Příloha č. 5) na prodloužení nájemní 
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smlouvy ještě o další rok a v návrhu argumentoval např. tím, že by rozšířil nabízený sortiment 
nápojů a drobného občerstvení, pozvedl „povadlou úroveň baru“ a uhradil roční nájemné ih-
ned po podpisu roční nájemní smlouvy. 
 
Ředitelka DFXŠ Ing. Jarmila Levko po zvážení jednoletých zkušeností a posouzení nové kon-
cepce stávajícího nájemce, nedoporučuje s tímto znovu jednoletou nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Nová nájemní smlouva na pronájem divadelního klubu by však uzavřena být měla z důvodu 
kontinuity provozu v nově zahájené divadelní sezóně. 
 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec proto v rámci zjednodušeného řízení zveřejnilo na úřední desce 
záměr pronájmu divadelního klubu na 5 let. 
 
Na zveřejněný záměr pronajmout nebytové prostory na 5 let reagovaly dvě společnosti 
s s ručením omezeným, s konkrétní nabídkou ročního nájemného vč. DPH (přílohy č. 2 a 3):  
 
zájemci                                  nabídka ročního nájmu 
                                         (vč. DPH) 
o Star Clubs Liberec s.r.o., Mariánská 587/7, 460 01 Liberec, IČ: 04322932                 630 000 Kč   
o Culinare House s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03027970                        360 000 Kč 
 
DFXŠ Liberec, příspěvková organizace doporučuje odsouhlasit uzavření smlouvy s vyšší 
nabídkou ročního nájemného, tj. s firmou Star Clubs Liberec s.r.o. Jak uvádí ve své žádosti 
ředitelka DFXŠ Ing. Jarmila Levko, tento provozovatel má také dobré reference a zkušenosti 
v oboru.    
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v radě města. 
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Správce oblasti podpory Odbor dopravy

Oblast podpory Doprava

Program 6.3 Podpora projektové p�ípravy

Žadatel
Právní statut: obec, m�sto, statutární m�sto
Název (nevypl�uje fyzická 
osoba nepodnikající)

Statutární m�sto Liberec

Adresa: (sídlo, ulice: Nám. Dr. E. Beneše �. popisné: 1
bydlišt�)1) obec: Liberec PS�: 46059
I�: 00262978 DI�: CZ00262978 datum narození:          

Žadatel je plátcem DPH : ANO NE
Žadatel m�že uplat�ovat v rámci projektu DPH na vstupu: ANO NE
Bankovní spojení žadatele
(p�ed�íslí ú�tu - �íslo ú�tu / kód banky): 94 - 6221461 / 0710

Bankovní spojení z�izovatele
(vypl�uje pouze p�ísp�vková organizace)
(p�ed�íslí ú�tu - �íslo ú�tu / kód banky):

         -          /          

Osoba/y oprávn�né jednat za žadatele /Jméno (fyzická osoba):
titul:          jméno: Tibor p�íjmení: Batthyány 
e-mail: batthyany.tibor@magistrat.libe

rec.cz
telefon: 48 524 3167 funkce: primátor statutárního m�sta Liberec 

Právní d�vod zastoupení osoby zastupující právnickou osobu 2) volba

Žádost o poskytnutí dotace z rozpo�tu Libereckého 
kraje na rok 2015

Krajský ú�ad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 485 226 111 • fax.: + 485 226 444 Kontrolní sou�et: tW1Qe

1 e-mail: info@kraj-lbc.cz• www.kraj-lbc.cz• I�: 70891508 verze 8/2015

Příloha k usnesení č. 800/2015



Osoba pov��ená realizací projektu: (vypl�te pouze v p�ípad�, neshoduje-li se s osobou oprávn�nou jednat za žadatele)

titul: Ing. jméno: Vladislav p�íjmení: Rozsypal 

e-mail:
rozsypal.vladislav@magistrat.
liberec.cz

telefon: 485 243 506 funkce: specialista - dopravní inženýr

Kontaktní adresa: (vypl�te pouze v p�ípad�, pokud požadujete kontaktní adresu lišící se od adresy sídla nebo bydlišt� uvedeného výše)

Adresa: (sídlo, ulice:          �. popisné:          

bydlišt�): obec:          PS�:          

Informace dle §10a odst. 3 písm. f) zákona �. 250/2000 Sb. o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�

Je -li žadatel právnickou osobou, uvede osoby s podílem v osob� žadatele 3)

Jiné osoby mají podíl v osob� žadatele ANO NE
Obchodní firma Sídlo /Adresa I�/Datum narození výše podílu v %
                                

Je -li žadatel právnickou osobou, uvede osoby, v nichž má žadatel p�ímý podíl 3)

Žadatel má p�ímý podíl v jiných osobách ANO NE
Obchodní firma Sídlo /Adresa I� výše podílu v %
�SAD Liberec, a.s. �eské mládeže 594/3, 460 06 Liberec VI 25045504      

Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.

Husova 10, 460 63 Liberec 27283933      

Severo�eská 
vodárenská spole�nost 
a. s.

P�ítkovská 1689, 415 50 Teplice  49099469      

Teplárna Liberec, a. s. t�. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 62241672      

A.S.A. Liberec, s. r. o. Mydlá�ská 105/10, 46010 Liberec 10 63146746      

Dopravní podnik m�st 
Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a. s.

 Mrštíkova 3, 46171 Liberec III 47311975 99,62

Sportovní areál 
Liberec, s. r. o.

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 27075397 100

Liberecká IS, a. s. Mrštíkova 3 (objekt DPMLJ), 461 71 Liberec 25450131 100

Sportovní areál Ješt�d, 
a. s.

Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5 25437941 100

Technické služby m�sta 
Liberce, a. s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 25007017 100

Sportovní areál fotbal, 
a. s.

Františkovská 262/12, 460 01 Liberec 1 27128636 100

1)Odpovídá sídlu uvedenému nap�. ve výpisu ze živnostenského rejst�íku, obchodního rejst�íku �i jiné evidence
2)Právní akt, ze kterého vyplývá postavení osoby oprávn�né jednat ze žadatele, nap�. smlouva, plná moc, volba, jmenování
3)Jde o podíl, jak je používán zákonem �. 90/2012 Sb. o obchodních spole�nostech a družstvech (o obchodních korporacích), tedy, že se jedná o ú�ast spole�níka 
v obchodní korporaci

Žádost o poskytnutí dotace z rozpo�tu Libereckého 
kraje na rok 2015

Krajský ú�ad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 485 226 111 • fax.: + 485 226 444 Kontrolní sou�et: tW1Qe
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Za správnost níže uvedených údaj� zodpovídá p�edkladatel projektu

Projekt:
Název projektu: Cyklostezka od Košické po Poštovní nám�stí (sou�ást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa �. 20)

Termín realizace 
projektu:

Datum zahájení 
projektu

1.1. 2016
Místo realizace 
projektu(p�evažující): Liberec

Datum ukon�ení 
projektu

30.6. 2017

Informace o projektu
Ú�el projektu (max. 550 znak�):
Zpracovat projektovou dokumentaci pro následnou realizaci stavebních prací na Cyklostezce Odra – Nisa v daném úseku. Cílem 
je pokra�ovat v p�íprav� a realizaci páte�ní cyklotrasy Odra - Nisa na území m�sta Liberce (pokra�ování stávajícího úseku, který 
kon�í v centru m�sta (v ulici Barví�ská)). Díl�í cíle projektu jsou: 1) umožnit zvýšení podílu cyklodopravy jakožto udržitelné 
formy dopravy p�i každodenní dojíž�ce za prací, 2) snížit zát�ž plynoucí z individuální automobilové dopravy, 3) p�isp�t k 
poklesu množství dopravních nehod a kongescí.

Výstupy parametr� projektu (specifikace ú�elu)

Název parametru M�rná jednotka Hodnota parametru*

1 projektová dokumentace ks 1

2 stavební povolení ks 1

* hodnotou parametru jsou nap�. po�et ks, po�et hodin, m 2, bm ...

Od�vodn�ní žádosti - d�vod, pro� žadatel žádá kraj o finan�ní prost�edky (max. 550 znak�)

Územím m�sta Liberec prochází dálková cyklotrasa Odra Nisa �. K�T 20 a její jednotlivé úseky jsou i v sou�asné dob� stále 
ješt� postupn� budovány. Plánovaný úsek od ulice Košické po Poštovní nám�stí je sou�ástí této dálkové cyklotrasy a jeho 
výstavba umožní zlepšení podmínek cyklodopravy pro obyvatele cestující do/ze zam�stnání. P�edm�tný úsek napomáhá 
kvalitn�jšímu napojení cyklodopravy mimo jiné mezi sídlištní oblastí Rochlice a centrem m�sta. Uvažovaný úsek cyklotrasy bude 
hojn� využíván za ú�elem rekreace a volno�asových aktivit. 

Zdroje na zajišt�ní projektu Plátce DPH, který m�že uplatnit DPH v rámci projektu na vstupu, uvádí �ástky bez DPH

v K� Celkem 2015 2016 2017a více
 Celkem na projekt
 z toho:

750 000,00 0,00 250 000,00 500 000,00

Dotace z rozpo�tu Libereckého kraje 200 000,00 0,00 66 667,00 133 333,00

Ostatní zdroje (jiné zdroje než z rozpo�tu 
Libereckého kraje)

550 000,00 0,00 183 333,00 366 667,00

podíl Libereckého kraje (v %) 26,67

podíl žadatele (v %) 73,33

Žádost o poskytnutí dotace z rozpo�tu Libereckého 
kraje na rok 2015

Krajský ú�ad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 485 226 111 • fax.: + 485 226 444 Kontrolní sou�et: tW1Qe
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Finan�ní rozvaha projektu Plátce DPH, který m�že uplatnit DPH v rámci projektu na vstupu, uvádí �ástky bez DPH

Celkem 2015 2016 2017a více
NEINVESTICE 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlouhodobý nehm. majetek 1) 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Nákup materiálu 3) 0,00 0,00 0,00 0,00

Nákup služeb 4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Osobní náklady 5) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 6) 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTICE 750 000,00 0,00 250 000,00 500 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek 7) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 8) 750 000,00 0,00 250 000,00 500 000,00

Dlouhodobý finan�ní majetek 0,00 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY PROJEKTU CELKEM: 750 000,00 0,00 250 000,00 500 000,00
1) P�edevším výdaje na software a ocenitelná práva - doba použitelnosti delší než 1 rok a ocen�ní jedné položky max. 60 000,- K�
2) Výdaje na nákup movitých v�cí a jejich soubor� - doba použitelnosti delší než 1 rok a ocen�ní jedné položky max. 40 000,- K�
3) Výdaje na nákup materiálu, energií a zboží
4) Výdaje na opravy a udržování, cestovné a ostatní služby
5) Výdaje na mzdové náklady, zákonné soc. a zdrav. pojišt�ní, ostatní mzdové a sociální náklady a platby za provedenou práci
6) Neinvesti�ní výdaje výše neuvedené
7) P�edevším výdaje na po�ízení nebo technické zhodnocení software, ocenitelných práv a ost. dlouhodobého nehmotného majetku - doba použitelnosti delší 
než 1 rok a ocen�ní jedné položky více než 60 000,- K�
8) P�edevším výdaje na po�ízení nebo technické zhodnocení staveb, samostatných movitých v�cí a jejich soubor�, pozemk� a um�leckých d�l - doba 
použitelnosti delší než 1 rok a ocen�ní jedné položky �iní více než 40 000,- K�

Prohlášení
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v této žádosti zaslané v elektronické podob� Libereckému kraji p�es Portál pro odesílání 
žádostí a p�íloh jsou pravdivé a relevantní a shodují se s údaji uvedenými v námi podepsaném originálu žádosti. Jsem si 
v�dom(a) toho, že veškerá mnou (námi) uvedená data v elektronické verzi budou p�evzata do informa�ního systému Libereckého 
kraje tak, jak jsem je do této žádosti uvedl(a).

Datum vyhotovení žádosti: 7.10.2015

 Tibor Batthyány 

jméno a p�íjmení osoby oprávn�né jednat za žadatele 
(podpis / razítko)

SEZNAM P�ÍLOH (žadatel vypíše seznam p�iložených p�íloh v souladu s p�íslušnou výzvou daného programu)

1 Textová �ást popisu projektu.

2 Mapový zákres �ešeného území – situace.

3 �estné prohlášení žadatele

4 Ú�edn� ov��ená kopie �i originál oprávn�ní jednat jménem žadatele.

5 Kopie dokladu o z�ízení bankovního ú�tu

Tato žádost o dotaci musí být žadatelem odeslána p�íslušnému správci prost�ednictvím webových stránek Libereckého kraje 
ODESÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI, kterou naleznete p�ímo ZDE.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpo�tu Libereckého 
kraje na rok 2015

Krajský ú�ad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 485 226 111 • fax.: + 485 226 444 Kontrolní sou�et: tW1Qe
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Příloha č. 1 – Smlouva  o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elek-
trické energie č. Z_S24_12_8120050430“  

S M L O U V A 
číslo: Z_S24_12_8120050430 

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a 
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění (dále jen „OZ“). 

 

I.  SMLUVNÍ  STRANY 

 
PROVOZOVATEL: 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100, 

zastoupena na základě pověření POV/OÚ/82/0104/2014 ze dne 7.3.2014 Romanem Molnárem ve-
doucím Inženýrinku Sever 

Kontaktní údaje: 
Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 

Zákaznická linka : 840 840 840 ; www. cez.cz; E-mail: cez@cez.cz 
 

(dále jen „Provozovatel“) 
 

ŽADATEL: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Číslo zákazníka: 12617732 
IČ: 262978, DIČ: CZ00262978 

Ulice: Nám. Dr.E.Beneše 1 

Obec: Liberec, Dodací pošta: , PSČ: 460 59 

Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka):  

Zástupce: Tibor Batthyány, primátor 
 

 

(dále jen “Žadatel”) 

II.  PŘEDMĚT  SMLOUVY 
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1. Předmětem této smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 22.06.2015 
ev. č. 8120050430 v rozsahu dle zadávacího návrhu, na stavbu 
LB,Liberec,Pazderkova,Město Liberec-kNN , č. Projectu EP-12-4002957 a úhrada ná-

kladů spojených s  přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „pře-
ložka“). 

Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN, které se nachází 
v ulici Pazderkova, Liberec.  
 
 

III.  VÝŠE ÚHRADY 
1. Na základě §47 odst. 2 energetického zákona je Žadatel povinen uhradit náklady 

na přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez 
DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí: 33.500,00 Kč (realizační ná-
klady 29.500,00 Kč, manipulace 4.000,00 Kč). Jedná se o cenu předpokládanou 
na základě vyhotovené projektové dokumentace za účelem možnosti vystavení 
zálohové faktury dle odstavce 2. čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skuteč-
ně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. III. této 
smlouvy, budou Žadateli vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů.  

2. Žadatel před započetím samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na prove-
dení přeložky v částce předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na 
základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem. Zálohová faktura na částku 
33.500,00 Kč bude vystavena po uzavření této smlouvy. 

3. Žadatel se zavazuje po dokončení realizace přeložky uhradit skutečně vynaložené 
náklady spojené s realizací přeložky včetně nákladů s přeložkou souvisejících 
(náklady prostavěné, náklady na projektovou činnost, vlastní náklady Provozova-
tele, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem komunikací, vícepráce vy-
žádané Žadatelem, náhrady za majetkoprávní vypořádání, věcná břemena apod.). 
Případný rozdíl od konečné ceny bude vyúčtován ve faktuře zaslané po ukončení 
realizace a vyúčtování všech nákladů spojených s přeložkou. Ve faktuře bude zú-
čtována záloha poskytnutá Žadatelem. 

4. V případě, že do účetního vypořádání samotné stavby nebudou dořešeny náklady 
spojené s náhradou za omezení v obvyklém užívání nemovitých věcí a náklady 
spojené se zřízením věcných břemen k nemovitostem dotčených stavbou přelož-
ky, bude faktura za tyto náklady vystavena po ukončení vypořádání všech nákladů 
s tímto spojených. K pokrytí zálohy na fakturu za zřízení věcných břemen bude 
použito části zálohy za náklady spojené se zřizováním věcných břemen 
k dotčeným nemovitostem uvedené ve výčtu položek v 1. odstavci, článku III. této 
smlouvy. Zbylá část záloh bude zúčtována do faktury za náklady, které budou 
známy z účetního vypořádání samotné stavby přeložky. Fakturu za tyto náklady 
vyhotoví Provozovatel po účetním vypořádání samotné stavby přeložky, a to bez 
zbytečného odkladu.  

5. Povinnost úhrady vyplývá pro Žadatele ze zákona, a proto úhrada nákladů přelož-
ky není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty (viz výklad MF 
ČR - informace o uplatňování DPH v energetice). 

  
IV.  PRÁVA  A  POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 
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PROVOZOVATEL: 
1. Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a 

splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci 
přeložky v termínu do 2 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště. Ter-
míny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Ža-
datele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy,  příznivými klimatickými podmín-
kami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provo-
zovatele a nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona za 
předpokladu, že takovéhoto povolení bude k uskutečnění přeložky zapotřebí. 
Stavbu bude provádět firma ELIPROM spol. s r.o..  

2. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční pro-
středky pouze ke smluvně sjednanému účelu. 

 

ŽADATEL: 
1. Je povinen řádně, včas a ve sjednané výši uhradit  platby sjednané v článku III. 

této smlouvy. V případě opožděné platby zaplatí Žadatel úrok z prodlení ve 
smluvně sjednané výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplné-
ho zaplacení dlužné částky.  

2. Zajistit stavební připravenost pro uskutečnění přeložky, kdy stavební připraveností 
pro uskutečnění přeložky se rozumí na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu 
vyklidit a připravit prostor pro stavbu přeložky na svých nemovitých věcech s pře-
dáním volné trasy pro uskutečnění přeložky.  

3. Umožnit přístup pracovníkům Provozovatele a vybraného zhotovitele na pozemky 
Žadatele, za účelem provádění prací a úkonů, souvisejících s realizací přeložky, a 
to nejpozději ke dni zahájení prací.  

4. Zavazuje se Provozovateli za jím stanovených podmínek poskytnout veškerou 
nezbytně potřebnou součinnost a podklady. 

5. Nesplní-li řádně a včas své povinnosti dle článku III. a IV. této smlouvy, odkládá se 
dle dohody smluvních stran termín realizace přeložky automaticky o dobu prodlení 
Žadatele se splněním jeho povinností + 30 dnů. Dostane-li se Žadatel se splněním 
svých povinností dle této smlouvy do prodlení delšího než 90 dnů, je dle dohody 
smluvních stran Provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od 
smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení úroku z prodlení, popř. 
nároku na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv 
a povinností z této smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká 
smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, 
na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této smlouvy. 

6. Na nemovitých věcech ve vlastnictví Žadatele, dotčených stanoveným technickým 
řešením dle stanoviska Provozovatele, jehož ev.č. je uvedeno v čl.II této smlouvy, 
umožní zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 
Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majet-
ku) a souvisejících předpisů v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při realizaci celé stavby. 
Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na 
závazky dohodnuté v této smlouvě. 
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V.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Žadatel vyvolává v souladu s ustanovením § 47 odstavec 2 energetického zákona potřebu přeložky 
zařízení distribuční soustavy dle čl.II této smlouvy. Dle ustanovení § 47 odst. 3 energetického zá-
kona se vlastnictví přeložkou dotčeného zařízení distribuční soustavy po realizaci přeložky nemění.  

2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se 
jejího předmětu a obsahu. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pou-
ze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod 
sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující 
ke zrušení smlouvy. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zpětného doručení provozovateli žadatelem. 

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavírají, tímto 
prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 

5. Provozovatel, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístu-
pu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje 
možnost přijetí návrhu dohody s dodatkem nebo odchylkou byť i takovou, která pod-
statně nemění podmínky nabídky Provozovatele (navrhovatele), učiněnými Žadate-
lem. 

6. Je-li tato smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním 
způsobem) nebo mimo obchodní prostory Provozovatele, je Žadatel (spotřebitel) 
oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a to pí-
semně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis 
OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) 
provozovatele a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel je-li 
spotřebitelem, současně žádá provozovatele, aby započal s plněním svého závazku 
dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí 
věty a to ve smyslu § 1823 OZ. 

7. Pokud smlouva nebude podepsána a doručena provozovateli do 30 dnů ode dne, 
kdy byl návrh smlouvy doručen Žadateli a neproběhnou-li další upřesňující jednání, 
má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil. 

8. Podpisem této smlouvy Žadatel jako subjekt údajů potvrzuje, že Provozovatel jako 
správce údajů splnil vůči danému subjektu údajů informační povinnost ve smyslu ust. 
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, 
způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti na-
kládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele.  

9. Žadatel svým podpisem současně potvrzuje, že (vedle výše uvedených informací) 
je si též plně vědom všech svých práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních 
údajů k účelu danému touto smlouvou a rovněž potvrzuje pravdivost a aktuálnost 
osobních údajů, které k účelu předmětné smlouvy poskytl. Žadatel se podpisem 
smlouvy též zavazuje prokazatelně Provozovateli oznámit do pěti pracovních dnů 
případné změny svých osobních údajů. 

10.Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje bude využívat a nakládat s nimi pouze 
ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem. 

11.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po jednom stejnopisu 

12.Smlouva je uzavřena na základě usnesení rady města Liberec č. … 
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13.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na webových stránkách statu-
tárního města Liberec. 

14.Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a jejím 
jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem je-
jich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv 
v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

 
V Děčíně dne. . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . dne. . . . . . . 
. . . 

 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Roman Molnár Tibor Batthyány 
 vedoucí odd. Inženýrink Sever     primátor  
   
 
 

Příloha k usnesení č. 802/2015



 12 

Příloha č.2  – Smlouva  o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elek-
trické energie č. Z_S24_12_8120050429“  

S M L O U V A 
číslo: Z_S24_12_8120050429 

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a 
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění (dále jen „OZ“). 

 

I.  SMLUVNÍ  STRANY 

 
PROVOZOVATEL: 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100, 

zastoupena na základě pověření POV/OÚ/82/0104/2014 ze dne 7.3.2014 Romanem Molnárem ve-
doucím Inženýrinku Sever  
Kontaktní údaje: 
Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 

Zákaznická linka : 840 840 840 ; www. cez.cz; E-mail: cez@cez.cz 
 

(dále jen „Provozovatel“) 
 

ŽADATEL: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Číslo zákazníka: 12617732 
Datum narození: , IČ: 262978, DIČ: CZ00262978 

Ulice: Nám. Dr.E.Beneše 1 

Obec: Liberec, Dodací pošta: , PSČ: 460 59 

Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka):  

Zástupce: Tibor Batthyány, primátor 
 

(dále jen “Žadatel”) 

II.  PŘEDMĚT  SMLOUVY 
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2. Předmětem této smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 22.06.2015 
ev. č. 8120050429 v rozsahu dle zadávacího návrhu, na stavbu Libe-
rec,ul.Haškova,zvýš. ochr.-kVN,kNN , č. Projectu EP-12-4002958 a úhrada nákladů spo-
jených s  přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „přeložka“). 

Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN a VN, které se 
nachází v ulici Haškova, Liberec.  
 
 

 
III.  VÝŠE ÚHRADY 

6. Na základě §47 odst. 2 energetického zákona je Žadatel povinen uhradit náklady 
na přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez 
DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí: 74.500,00 Kč (realizační ná-
klady 70.500,00 Kč, manipulace 4.000,00 Kč). Jedná se o cenu předpokládanou 
na základě vyhotovené projektové dokumentace za účelem možnosti vystavení 
zálohové faktury dle odstavce 2. čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skuteč-
ně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. III. této 
smlouvy, budou Žadateli vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů.  

7. Žadatel před započetím samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na prove-
dení přeložky v částce předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na 
základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem. Zálohová faktura na částku 
74.500,00 Kč bude vystavena po uzavření této smlouvy. 

8. Žadatel se zavazuje po dokončení realizace přeložky uhradit skutečně vynaložené 
náklady spojené s realizací přeložky včetně nákladů s přeložkou souvisejících 
(náklady prostavěné, náklady na projektovou činnost, vlastní náklady Provozova-
tele, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem komunikací, vícepráce vy-
žádané Žadatelem, náhrady za majetkoprávní vypořádání, věcná břemena apod.). 
Případný rozdíl od konečné ceny bude vyúčtován ve faktuře zaslané po ukončení 
realizace a vyúčtování všech nákladů spojených s přeložkou. Ve faktuře bude zú-
čtována záloha poskytnutá Žadatelem. 

9. V případě, že do účetního vypořádání samotné stavby nebudou dořešeny náklady 
spojené s náhradou za omezení v obvyklém užívání nemovitých věcí a náklady 
spojené se zřízením věcných břemen k nemovitostem dotčených stavbou přelož-
ky, bude faktura za tyto náklady vystavena po ukončení vypořádání všech nákladů 
s tímto spojených. K pokrytí zálohy na fakturu za zřízení věcných břemen bude 
použito části zálohy za náklady spojené se zřizováním věcných břemen 
k dotčeným nemovitostem uvedené ve výčtu položek v 1. odstavci, článku III. této 
smlouvy. Zbylá část záloh bude zúčtována do faktury za náklady, které budou 
známy z účetního vypořádání samotné stavby přeložky. Fakturu za tyto náklady 
vyhotoví Provozovatel po účetním vypořádání samotné stavby přeložky, a to bez 
zbytečného odkladu.  

10. Povinnost úhrady vyplývá pro Žadatele ze zákona, a proto úhrada nákladů pře-
ložky není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty (viz výklad 
MF ČR - informace o uplatňování DPH v energetice). 
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IV.  PRÁVA  A  POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 
PROVOZOVATEL: 
1. Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a 

splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci 
přeložky v termínu do 2 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště. Ter-
míny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Ža-
datele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy,  příznivými klimatickými podmín-
kami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provo-
zovatele a nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona za 
předpokladu, že takovéhoto povolení bude k uskutečnění přeložky zapotřebí. 
Stavbu bude provádět firma KOLLERT ELEKTRO s.r.o..  

2. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční pro-
středky pouze ke smluvně sjednanému účelu. 

 

ŽADATEL: 
3. Je povinen řádně, včas a ve sjednané výši uhradit  platby sjednané v článku III. 

této smlouvy. V případě opožděné platby zaplatí Žadatel úrok z prodlení ve 
smluvně sjednané výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplné-
ho zaplacení dlužné částky.  

4. Zajistit stavební připravenost pro uskutečnění přeložky, kdy stavební připraveností 
pro uskutečnění přeložky se rozumí na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu 
vyklidit a připravit prostor pro stavbu přeložky na svých nemovitých věcech s pře-
dáním volné trasy pro uskutečnění přeložky.  

8. Umožnit přístup pracovníkům Provozovatele a vybraného zhotovitele na pozemky 
Žadatele, za účelem provádění prací a úkonů, souvisejících s realizací přeložky, a 
to nejpozději ke dni zahájení prací.  

9. Zavazuje se Provozovateli za jím stanovených podmínek poskytnout veškerou 
nezbytně potřebnou součinnost a podklady. 

10. Nesplní-li řádně a včas své povinnosti dle článku III. a IV. této smlouvy, odklá-
dá se dle dohody smluvních stran termín realizace přeložky automaticky o dobu 
prodlení Žadatele se splněním jeho povinností + 30 dnů. Dostane-li se Žadatel se 
splněním svých povinností dle této smlouvy do prodlení delšího než 90 dnů, je dle 
dohody smluvních stran Provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Od-
stoupení od smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení úroku 
z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nebo záni-
kem práv a povinností z této smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu 
nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky 
z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této smlouvy. 

11. Na nemovitých věcech ve vlastnictví Žadatele, dotčených stanoveným tech-
nickým řešením dle stanoviska Provozovatele, jehož ev.č. je uvedeno v čl.II této 
smlouvy, umožní zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 
151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňo-
vání majetku) a souvisejících předpisů v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při realizaci celé stavby. 
Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na 
závazky dohodnuté v této smlouvě. 
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V.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

15.Žadatel vyvolává v souladu s ustanovením § 47 odstavec 2 energetického zákona potřebu přelož-
ky zařízení distribuční soustavy dle čl.II této smlouvy. Dle ustanovení § 47 odst. 3 energetického 
zákona se vlastnictví přeložkou dotčeného zařízení distribuční soustavy po realizaci přeložky ne-
mění.  

16.Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se 
jejího předmětu a obsahu. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pou-
ze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod 
sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující 
ke zrušení smlouvy. 

17.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zpětného doručení provozovateli žadatelem. 

18.Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavírají, tímto 
prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 

19.Provozovatel, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístu-
pu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje 
možnost přijetí návrhu dohody s dodatkem nebo odchylkou byť i takovou, která pod-
statně nemění podmínky nabídky Provozovatele (navrhovatele), učiněnými Žadate-
lem. 

20.Je-li tato smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním 
způsobem) nebo mimo obchodní prostory Provozovatele, je Žadatel (spotřebitel) 
oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a to pí-
semně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis 
OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) 
provozovatele a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel je-li 
spotřebitelem, současně žádá provozovatele, aby započal s plněním svého závazku 
dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí 
věty a to ve smyslu § 1823 OZ. 

21.Pokud smlouva nebude podepsána a doručena provozovateli do 30 dnů ode dne, 
kdy byl návrh smlouvy doručen Žadateli a neproběhnou-li další upřesňující jednání, 
má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil. 

22.Podpisem této smlouvy Žadatel jako subjekt údajů potvrzuje, že Provozovatel jako 
správce údajů splnil vůči danému subjektu údajů informační povinnost ve smyslu ust. 
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, 
způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti na-
kládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele.  

23.Žadatel svým podpisem současně potvrzuje, že (vedle výše uvedených informací) 
je si též plně vědom všech svých práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních 
údajů k účelu danému touto smlouvou a rovněž potvrzuje pravdivost a aktuálnost 
osobních údajů, které k účelu předmětné smlouvy poskytl. Žadatel se podpisem 
smlouvy též zavazuje prokazatelně Provozovateli oznámit do pěti pracovních dnů 
případné změny svých osobních údajů. 

24.Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje bude využívat a nakládat s nimi pouze 
ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem. 

25.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po jednom stejnopisu 
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26.Smlouva je uzavřena na základě usnesení rady města Liberec č. … 
27.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na webových stránkách statu-

tárního města Liberec. 
28.Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a jejím 

jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem je-
jich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv 
v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

 
V Děčíně dne . V. . . . . . . . . . . . . . dne. . . . . . . 
. . . 

 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Roman Molnár Tibor Batthyány 
 vedoucí odd. Inženýrink Sever                            primátor 
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