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Ing. Ondřeje Červinku, 

z m o c ň u j e  

primátora města, pana Tibora Batthyányho jako zástupce jediného akcionáře: 
1. k provedení notářského zápisu o schválené změně stanov, odvolání členů představenstva 

a dozorčí rady a jmenování členů správní rady pro účely zápisu do obchodního rejstříku 

2. podpisem smluv o výkonu funkce pro předsedu, místopředsedu a člena správní rady 
Liberecké IS a.s. s konkrétními osobami po volbě předsedy a místopředsedy správní rady 
s tím, že za společnost je podepíše budoucí statutární ředitel po jeho jmenování správní 
radou 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit notářský zápis o schválené změně stanov 
Liberecké IS a.s. 

T: 31. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 2/2016 

Plán prevence kriminality 2016 – 2018 

Stručný obsah: Předkládaný plán prevence kriminality provádí aktualizaci předešlého plánu 
a navrhuje čerpání finančních prostředků na následující rok. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým Plánem prevence kriminality města Liberec pro období 2016 – 2018 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit Plán prevence kriminality města Liberec pro 
období 2016 – 2018 ke schválení na jednání zastupitelstva města dne 28. 1. 2016 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 3/2016 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 

I. Změna usnesení – věcné břemeno služebnosti 

1. zrušuje usnesení č. 810/2015/I/2 ze dne 20. 10. 2015 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení splaškové kanalizační 
přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2929/1 a 2933/3 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. 2933/5 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana Ing. Lukáše Novotného a paní Ing. Jany Novotné, 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 8.320,-Kč, ke které bude 
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připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 

a  u k l á d á  

Lukáši Pohankovi, starostovi MO, zajistit zpracování a uzavření smlouvy ohledně věcného 
břemene dle schváleného usnesení 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 4/2016 

ZOO Liberec – nerovnoměrné čerpání neinvestičního příspěvku v roce 2016 

Stručný obsah: Ředitel ZOO Liberec se obrátil na zřizovatele s žádostí o nerovnoměrné čerpání 
neinvestičního příspěvku v roce 2016. Organizace je ze dvou třetin závislá na příjmech z vlastní 
činnosti, příjmy ze vstupného se však projeví až s návštěvnickou sezónou v jarních a zvláště pak 
letních měsících. Tomu je třeba přizpůsobit výši příspěvku v průběhu kalendářního roku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytování nerovnoměrných měsíčních neinvestičních příspěvků na provoz ZOO Liberec v roce 
2016 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 5/2016 

Návrh na poskytnutí peněžitých darů 

Stručný obsah: Poradou vedení bylo dne 14. 12. 2015 doporučeno navýšení peněžitého plnění 
členům komise pro občanské obřady a záležitosti formou poskytnutí peněžitých darů jako 
ocenění jejich aktivní činnosti pro statutární město Liberec ve 2. pololetí 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám za jejich aktivní činnost pro STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC při zajišťování občanských obřadů a návštěv jubilantů v období měsíců 
července až prosince 2015 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vyplacení těchto peněžitých darů 
v zúčtovacím období za měsíc prosinec 2015 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 6/2016 

Protokol o kontrole dotace na provoz koupaliště Vápenka 

Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná 
opatření. Kontrola dotace poskytnuté v letech 2013 a 2014, tj. před účinností zákona č. 24/2015 
Sb. Podmínky uzavřených smluv byly plněny. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu odboru cestovního ruchu 
a sportu na provoz koupaliště Vápenka za roky 2013 a 2014, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 7/2016 

Protokol o kontrole p. o. Dětské centrum SLUNÍČKO 

Stručný obsah: Výsledkem kontroly je zjištění nedostatků v oblasti řídící kontroly, naplňování 
jednotlivých ustanovení ZFK. K uvedeným nedostatkům přijala ředitelka organizace opatření 
k nápravě, která jsou přílohou tohoto protokolu. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno 
nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 6 ZFK. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková 
organizace, Pekárkova 572/5, Liberec 15 se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 
a 2014, včetně návrhu na opatření s termínem realizace do 31. 3. 2016, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 8/2016 

MŠ DOMINO s.r.o. – žádost o úpravu nájemného na rok 2016 

Stručný obsah: Paní Radka Pleštilová, jednatelka Mateřské školy DOMINO s.r.o., uzavřela 
v roce 2010 s městem Smlouvu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/010/0011. Smlouva je 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2015 s tím, že pokud paní Pleštilová právo na koupi 
nemovitostí neuplatní, mění se tato smlouva na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s novou 
výší nájemného. Paní Pleštilová před koncem sjednané doby určité oznámila, že o provozování 
mateřské školy má i nadále zájem, ale o odkoupení objektu nikoliv. Současně požádala 
o zachování stávající výše nájemného a uvedla, že do objektu investovala částku ve výši 
1.800.000,- Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem postupu při úpravě ustanovení o výši a úhradě nájemného sjednané 
Smlouvou o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/10/0011 ze dne 1. 3. 2010 ve znění Dodatku č. 1. 
ze dne 30. 6. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO s.r.o. 
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a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zadat vypracování 
znaleckého posudku na ocenění zhodnocení objektu č. p. 115 v Proletářské ul., Doubí 
u Liberce 

T: bezodkladně 

2. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, předložit radě města 
k projednání výsledek ocenění technického zhodnocení objektu č. p. 115 Proletářská 
ul. včetně návrhu příslušné změny  Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/10/0011 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 9/2016 

Uzavření licenční smlouvy na použití grafiky stavby Hotelu Ještěd pro dopravní 
značení IS23 

Stručný obsah: Jednou z velmi efektivních forem propagace kulturních a turistických cílů je 
umístění velkoformátového dopravního značení (dále jen DZ) IS23 („hnědé“ DZ) na důležitých 
komunikacích v okolí města. Pro použití grafiky Ještědu je nutné uzavřít licenční smlouvu 
s Ivanem Hubáčkem. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Ing. Ivanem Hubáčkem, se sídlem 
Sládkova 395/6, Liberec II, na použití grafiky stavby Televizního vysílače a hotelu Ještěd na 
informačních cedulích IS23 dle metodického pokynu „ Označování kulturních a turistických cílů 
na dálnicích a silnicích“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, uzavřít smluvní 
dokument 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 10/2016 

Přijetí dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 
z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje 

Stručný obsah: Liberecký kraj ve smlouvě o poskytnutí dotace chybně označil celou dotaci ve 
výši 400.000,- Kč jako investiční, přičemž správně měla být dotace rozdělena na investiční 
/300.000,- Kč/ a neinvestiční část /100.000,- Kč/. Tuto chybu odstraňuje dodatek smlouvy č. 1. 
300.000,- Kč použito na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Machnín /investiční 
charakter/ a 100.000,- Kč na nákup 3 ks suchých obleků pro JSDH Vratislavice a Růžodol I 
a úpravu úložných prostorů dopravního automobilu JSDH Růžodol I. /neinvestiční charakter/. 

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

uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 z Dotačního fondu 
Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje /dle 
přílohy č.2/ 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi statutárního města, podepsat dodatek smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec /dle přílohy č.2/ 

T: 1/2016 

USNESENÍ Č. 11/2016 

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 1. února 2016  

Stručný obsah: Navrhovaná úprava organizačního řádu mění na základě závěrů kontroly 
krajského úřadu v přenesené působnosti přílohu č. 2 Funkční náplně odborů, konkrétně odboru 
hlavního architekta a odboru stavební úřad. Současně z důvodu zabezpečení nárůstu činností 
a nových zákonných povinností na úseku přenesené působnosti státní správy je navrženo 
navýšení počtu pracovních míst a dále vytvoření společensky účelných pracovních míst pro dva 
uchazeče o zaměstnání evidované Úřadem práce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

následující změnu platného Organizačního řádu  
1. změnu funkční náplně odboru hlavního architekta a odboru stavební úřad v příloze č. 2, 

Organizačního řádu dle důvodové zprávy (příloha č. 2), s účinností od 1. 2. 2016 

2. podání žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro 
uchazeče o zaměstnání (na dvě pracovní místa) s následným uzavřením dohody o vyhrazení 
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Liberec a Úřadem práce ČR, zastoupeným ředitelem krajské pobočky Úřadu práce ČR 
v Liberci, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 

s t a n o v u j e  

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 
Magistrátu města Liberec na 407 (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený), s účinností 
od 1. 2. 2016 

s c h v a l u j e  

v souvislosti s výše provedenou změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na 
magistrátu a s výše stanoveným celkovým počtem zaměstnanců změnu pracovních pozic 
v organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy (přílohy č. 3 a 4), 
s účinností od 1. 2. 2016 

a  u k l á d á  

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
a) podepsat žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa spolu 

s charakteristikou pracovního místa (na dvě pracovní místa), a to i opakovaně do doby 
obsazení obou společensky účelných pracovních míst 

T: do 31. 1. 2016 

b) následně uzavřít dohody o vyhrazení společensky účelných pracovních míst a poskytnutí 
příspěvků 
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T: do 31. 3. 2016 

2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
a) předložit zastupitelstvu města návrh na změnu rozpočtu související se změnou organizačního 

řádu a vytvořením nových pracovních míst 

T: do 31. 3. 2016 

b) předložit radě města vyhodnocení potřebnosti a efektivity nově vytvořených pracovních 
pozic s příspěvkem Úřadu práce 

T: do 31. 12. 2016 

3. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
a) v souvislosti se změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na magistrátu a s nově 

stanoveným počtem zaměstnanců, provést opatření pro realizaci přijatých usnesení 

b) vydat a zveřejnit na webových stránkách města úplné znění Organizačního řádu Magistrátu 
města Liberec včetně jeho příloh 

T: do 31. 1. 2016 

c) podat žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa, a to 
i opakovaně do doby obsazení obou společensky účelných pracovních míst 

T: do 31. 1. 2016 

Přílohy: 

k usnesení č. 4/2016 
k usnesení č. 6/2016 
k usnesení č. 7/2016 
k usnesení č. 9/2016 
k usnesení č. 10/2016 
k usnesení č. 11/2016 

V Liberci dne 6. ledna 2016 

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

 
Stručný obsah: Ředitel ZOO Liberec se obrátil na zřizovatele s žádostí o nerovnoměrné 
čerpání neinvestičního příspěvku v roce 2016. Organizace je ze dvou třetin závislá na 
příjmech z vlastní činnosti, příjmy ze vstupného se však projeví až s návštěvnickou se-
zónou v jarních a zvláště pak letních měsících. Tomu je třeba přizpůsobit výši příspěvku 
v průběhu kalendářního roku.  
 
 
 
Žádost ředitele 
Ředitel ZOO Liberec, MVDr. David Nejedlo, požádal svým dopisem ze dne 14. prosince 
2015 odbor školství a sociálních věcí o souhlas s žádostí o nerovnoměrné čerpání příspěvku 
na provoz organizace ve schválené výši 31 295 000 Kč (obdobně jako tomu bylo v roce 
2015). 
Organizace je ze dvou třetin závislá na příjmech z vlastní činnosti, příjmy ze vstupného se 
však projeví až s návštěvnickou sezónou v jarních a zvláště pak letních měsících. Tomu je 
třeba přizpůsobit výši příspěvku v průběhu kalendářního roku.  
 
Návrh výše poskytovaného příspěvku 
Odbor školství a sociálních věcí po projednání s odborem ekonomiky doporučuje radě 
města schválit poskytování nerovnoměrného příspěvku takto: 
LEDEN 3/12 příspěvku 
ÚNOR 2/12 příspěvku 
BŘEZEN – ČERVENEC 1/12 příspěvku 
SRPEN – ŘÍJEN – nebude příspěvek poskytován 
LISTOPAD – PROSINEC 1/12 příspěvku 
 
Jedna dvanáctina příspěvku na provoz činí 2 607 9126 Kč.  
 
Pozn. 
Měsíce červenec a srpen jsou nejsilnější ve výběru vstupného, získané finanční prostředky tak 
pokryjí náklady organizace v měsících srpen, září a říjen. 
 
 
 
 

Příloha usnesení č. 4/2016
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P O V Ě Ř E N Í   č. 14/2015 

 
k provedení kontroly čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu odboru cestov-
ního ruchu a sportu na provoz koupaliště Vápenka za roky 2013 a 2014. 

 

 

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti odboru 
kontroly a interního auditu na rok 2015, schváleným Radou města Liberec dne 20.1.2015 
Usnesením č. 69/2015, nařizuji provedení kontroly čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté 
z rozpočtu odboru cestovního ruchu a sportu na provoz koupaliště Vápenka za roky 2013 
a 2014. 

 

Vedoucí kontrolní skupiny: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 

 

Členky kontrolní skupiny: Ing. Eva Horníčková, referent odboru kontroly a interního auditu 

    Petra Raisová, referent odboru kontroly a interního auditu 

Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního au-
ditu 

 

 

 

 

 

Kontrolní akce bude provedena v měsíci září roku 2015. 

 

 

Liberec 18. srpna 2015 

 

 

        Tibor Batthyány 

               primátor statutárního města Liberec 
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P R O G R A M 

 
kontroly čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu odboru cestovního ruchu 
a sportu na provoz koupaliště Vápenka za roky 2013 a 2014. 

 

 

 

Cíl kontrolní akce: Kontrola hospodárného a účelného čerpání dotace poskytnuté 
z rozpočtu statutárního města Liberec. 

 

 

 

Objekt kontroly: Jan Skalník,  

 

 

 

Kontrole podrobit: Čerpání a vyúčtování přidělené dotace dle uzavřených smluv za rok 
2013 a 2014. 

 

 

 

 

Kontrolní akce bude provedena v měsíci září roku 2015. 

 

 

 

Liberec 18. srpna 2015 

 

 

 

 

       Ing. Marie Vozobulová 

           vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
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P r o t o k o l   č. 14/2014 
 

o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“) a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustano-
veních zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“). 

 

 

I. Kontrolní orgán 

Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 

 

 

Složení kontrolní skupiny: 

Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 

Členka: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu  

 

 

II. Kontrolovaná osoba 

Fyzická osoba Jan Skalník,  příjemce dotace poskytnuté 
z rozpočtu SML na provoz koupaliště Vápenka. 

 

 

III. Z ahájení kontroly 

Kontrola na místě v areálu koupaliště Vápenka byla zahájena dne 7.9.2015 v 10.00 hod pře-
dáním Pověření č. 14/2015 k provedení kontroly čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté 
z rozpočtu odboru cestovního ruchu a sportu na provoz koupaliště Vápenka za roky 2013 
a 2014 příjemci dotace Janu Skalníkovi. Tentýž den byla na místě ukončena.  

Přítomni: Jan Skalník, Jaroslava Pešková, Ing. Marie Vozobulová. 

 

V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 69/2015 Rady města Liberec ze dne 20.1.2015 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 
2a) kontrolního řádu předáno Janu Skalníkovi Pověření ke kontrole č. 14/2015 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 

 

 

IV. Předmět kontroly 

Kontrola čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu odboru cestovního ruchu a sportu 
na provoz koupaliště Vápenka za roky 2013 a 2014. 
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V. Kontrolované období 

Roky 2013 a 2014. 

 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 23.9.2015. Kontrolovaný subjekt předložil origi-
nální doklady k vyúčtování dotace za rok 2013. 

 

 

VII . Kontrolní zjišt ění 

Při výkonu kontroly bylo postupováno v souladu s ustanovením ZFK a v souladu 
se schváleným plánem kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu. Byla provedena 
kontrola přidělených a čerpaných dotací, za období roků 2013 a 2014, zaměřená na kontrolu 
vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků dle uzavřených smluv o poskytnutí 
finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Liberec. Ke kontrole byly na místě před-
loženy originály účetních dokladů za rok 2014, které se vztahovaly k čerpání poskytnuté do-
tace. Originály účetních dokladů byly v rámci provedené kontroly namátkově označeny razít-
kem s datem kontroly a údajem, že finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu statutární-
ho města Liberec. 

Originál doklady za rok 2013 byly příjemcem finančních prostředků doloženy kontrolnímu 
orgánu dodatečně dne 23.9.2015. 

 

Vzor razítka: 

 

 

 

1. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Liberec 
č. 10/13/0001 

 

Předmětem smlouvy uzavřené dne 31.1.2013 bylo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
Kč 200.000,-, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 282/2012 ze dne 
13.12.2012, který byl účelově vázán na úhradu provozních nákladů koupaliště Vápenka v roce 
2013. Příjemce příspěvku byl oprávněn čerpat finanční prostředky do 31.12.2013 a nejpozději 
do 31.1.2014 předložit poskytovateli vyúčtování dokládající účelovost a využití příspěvku. 

 

Na odboru cestovního ruchu a sportu bylo ověřeno, že příjemce dotace předložil poskytovateli 
vyúčtování dotace v souladu s podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě, a to dne 
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31.1.2014. Vyúčtování obsahovalo kopie dokladů (paragon, faktura) a potvrzení 
o provedených platbách (výdajový pokladní doklad, výpis z účtu), včetně „Soupisu dokladů 
za rok 2013“ dokládajícího použití finančních prostředků ve výši Kč 203.107,60. 

 

Příjemce finančního příspěvku předložil ke kontrole originál dodavatelské faktury a doklady 
k platbám v hotovosti a potvrzení o jejich úhradě (výdajový pokladní doklad, výpis z účtu). 
Předložené doklady k vyúčtování poskytnuté dotace souvisely s účelem stanoveným 
ve smlouvě. Jednalo se např. o platbu za zahradní nábytek, nátěrové hmoty, markýzu, vodné, 
stěrkování bazénu, analýzu vody, chemii do bazénu. 

 

Zjištění:  
Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec č. DS 201401101 

 

Předmětem smlouvy uzavřené dne 9.6.2014 bylo poskytnutí účelové finanční podpory 
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) ve výši Kč 200.000,-, v souladu 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 290/2013 ze dne 12.12.2013, která byla účelově 
vázána na úhradu provozních nákladů koupaliště Vápenka v roce 2014. Příjemce dotace byl 
oprávněn čerpat dotaci v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a nejpozději do 31.1.2015 předlo-
žit poskytovateli vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. 

 

Na odboru cestovního ruchu a sportu bylo ověřeno, že příjemce dotace předložil poskytovateli 
vyúčtování dotace v souladu s podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě, a to dne 
30.1.2015. Vyúčtování obsahovalo kopie dokladů (faktura, paragon) a potvrzení 
o provedených platbách (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad), včetně soupisu dokladů 
„Vy účtování MML“ dokládající použití finančních prostředků ve výši Kč 204.220,-. 

 

Ke kontrole předložil příjemce dotace na místě originál dodavatelské faktury a doklady 
k platbám v hotovosti a potvrzení o jejich úhradě. Předložené doklady k vyúčtování poskytnu-
té dotace souvisely s účelem stanoveným ve smlouvě. Jednalo se např. o platbu za vodné, 
nátěrové hmoty, hranoly, parkety, beton. 

 

Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
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VIII. Záv ěr 

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty.  

 

Provedenou kontrolou čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města 
Liberec bylo zjištěno, že dotace poskytnutá za období roků 2013 a 2014 byla ze strany pří-
jemce účelově vyčerpána a doložena poskytovateli v celkové poskytnuté výši a v souladu 
s podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě na příslušné období.  

 

Předložené vyúčtování dokládá účelovost a oprávněnost použití finančních prostředků 
na úhradu provozních nákladů koupaliště Vápenka v roce 2013 a 2014. 

 

 

IX. Uložení nápravných opatření 
 
Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
 

 

X. Poučení o námitkách 

 

V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolova-
nou osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  

Tento protokol byl vyhotoven dne 1.10.2015, tj. osmý den od posledního kontrolního úkonu – 
viz bod VI. protokolu. 

 

 

Podpisy: 

 

Kontrolovaná osoba:               ………………..  …………………………………. 

     datum   Jan Skalník 

        fyzická osoba 

 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu:  

Členka kontrolní skupiny:     …………………………………. 

        Ing. Marie Vozobulová 

 

Vedoucí kontrolní skupiny:     …………………………………. 

        Jaroslava Pešková 

 

 

 

Primátor statutárního města Liberec:    …………………………………. 

        Tibor Batthyány 

 

Tajemník Magistrátu města Liberec:    …………………………………. 

        Ing. Jindřich Fadrhonc 

 

Náměstek pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch:     …………………………………. 

        PhDr. Ivan Langr 

 

Vedoucí odboru cestovního ruchu  

a sportu:       …………………………………. 

        Ing. David Pastva 
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P O V Ě Ř E N Í   č. 12/2015 

 
k provedení kontroly hospodaření organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, pří-
spěvková organizace, Pekárkova 572/5, Liberec 15, se zaměřením na účelnost, efektiv-
nost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací 
listiny za období roků 2013 a 2014. 

 
Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti odboru 
kontroly a interního auditu na rok 2015, schváleným Radou města Liberec dne 20.1.2015, 
Usnesením č. 69/2015, nařizuji provedení kontroly hospodaření organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace, Pekárkova 572/5, Liberec 15, se zaměřením na 
účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování 
zřizovací listiny za období roků 2013 a 2014 a zavedení a účinnost řídicí kontroly. 

 

Vedoucí kontrolní skupiny:  Petra Raisová, referent odboru kontroly a interního auditu 

 
Členky kontrolní skupiny: Ing. Eva Horníčková, referent odboru kontroly a interního auditu 

Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 
Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního 
auditu 

 
 
 

Kontrola bude provedena v měsíci červenci - srpnu roku 2015. 

 

 

 

 

Liberec 10. června 2015 

 

 

 

 

Tibor Batthyány 

   primátor statutárního města Liberec 
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P R O G R A M 

 

kontroly hospodaření organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková 
organizace, Pekárkova 572/5, Liberec 15 se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny 
za období roků 2013 a 2014. 

 

 

Cíl kontrolní akce: Kontrola dodržování zřizovací listiny. 

   Kontrola účelného a hospodárného využití příspěvku. 

 

 

Objekt kontroly: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace, Pekár-
kova 572/5, Liberec 15. 

 

 

Kontrole podrobit: 1)   Kontrola dodržování zřizovací listiny. 

2) Kontrola hospodaření se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku. 

 

 

 

 

Kontrolní akce bude provedena v měsíci červenci – srpnu roku 2015. 

 

 

 

 

 

Liberec 10. června 2015 

 

 

 

       Ing. Marie Vozobulová 

            vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
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 P r o t o k o l   č. 12/2015 

o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona 
č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“). 
 
 
I. Kontrolní orgán  
Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 
 
Složení kontrolní skupiny: 
Vedoucí: Petra Raisová, referent odboru kontroly a interního auditu 
Členka: Ing. Eva Horníčková, referent odboru kontroly a interního auditu 
Členka: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 
 
 
II. Kontrolovaná osoba 
Identifikace: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace, Pekárkova 
572/5, Liberec 15 (dále jen „organizace“), IČO 00828963. 
Ředitelka organizace Mgr. et Bc. Anna Vereščáková jmenovaná do funkce s účinností 
od 1.4.2008. Po dobu své nepřítomnosti má ředitelka jmenovaného zástupce.  
Zřizovací listina ze dne 1.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku, předaného organizaci 
k hospodaření. 
V roce 2013 organizace zaměstnávala 49 zdravotnických a 19 technicko-hospodářských pra-
covníků. V roce 2014 organizace zaměstnávala 51 zdravotnických a 19 technicko-
hospodářských pracovníků. 
 
 
III . Zahájení kontroly 
Kontrola na místě byla zahájena dne 13.7.2015 v 9.00 hodin předáním pověření ředitelce or-
ganizace, pokračovala dne 14.7.2015 a tentýž den byla na místě ukončena. 
Přítomni: Mgr. et Bc. Anna Vereščáková, Eva Lišková (ekonomka), Dagmar Vaňková 
(mzdová účetní), Ing. Eva Horníčková, Jaroslava Pešková, Petra Raisová. 
 
 

V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 69/2015 Rady města Liberec ze dne 20.1.2015 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 
2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 12/2015 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec.  
 
 
IV. Předmět kontroly 
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kon-
trolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřej-
nosprávní kontrola. 
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V. Kontrolované období 
Roky 2013 a 2014 a aktuální rok 2015. 
 
 
VI. Poslední kontrolní úkon 
Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 26.8.2015. Ekonomka organizace zaslala doplňující 
informace o úhradě pohledávek. 
 
 
VII . Kontrolní zjišt ění 
1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 
− č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „ZFK“), 
− č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška 
č. 416“), 

− č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 
− č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 
− č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 

„MRP“), 
− č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 
− č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 
− vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen 

„vyhláška o inventarizaci“), 
− České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 
− č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále 

jen „vyhláška FKSP“), 
− a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 
 
Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 

1) Účtový rozvrh vč. číselníků dokladů a používaných symbolů, analytik. Účetní 
knihy  a forma jejich vedení 

2) Evidence, účtování a oceňování zásob 
3) Inventarizace majetku, závazků a pohledávek 
4) Poskytování a účtování cestovních náhrad 
5) Evidence a účtování darů 
6) Zásady pro používání FKSP 
7) Doplňková činnost 
8) Fondové hospodaření 
9) Evidence, účtování a odepisování majetku, operativní evidence 
10) Vnitřní kontrolní a řídící systém 
11) Pokladní služba a hospodaření s finančními prostředky 
12) Organizační řád 
13) Pracovní řád 

 
Nezjištěny nedostatky, aktualizace a drobné úpravy směrnic byly projednány s ředitelkou or-
ganizace na místě. 
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2) Vnit řní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 
a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK) 
Při minulé kontrole byly zjištěny nedostatky a byla uložena nápravná opatření: 

1) Zajistit provádění řídící kontroly dle zákona o řídící kontrole. 
2) Zajistit schvalování darů poskytnutých organizaci dle zákona o rozpočtových 

pravidlech.  
3) Dodržovat směrnici rady města č. 9/2012 Inventarizace majetku a závazků 

Statutárního města Liberec. 
 
Zjištění: 
Nápravné opatření dle bodu 1 bylo splněno částečně. 
Nápravné opatření dle bodu 2, 3 bylo splněno. 
 
 
b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK) 
Směrnice Vnitřní kontrolní a řídící systém byla vypracovaná v souladu s jednotlivými ustano-
veními ZFK a vyhl. č. 416.  
Součástí směrnice bylo pověření pro pracovníka vykonávajícího funkci příkazce operace (PO) 
- (zástup), správce rozpočtu (SR) a hlavní účetní (HÚ). 
Organizace neprováděla v praxi řídící kontrolu jak veřejných příjmů, tak veřejných výdajů 
zcela v souladu se ZFK. Byl doložen písemný záznam, tzv. „košilka“, ze které nebylo patrné, 
zda se jedná o kontrolu před nebo po vzniku. 
Písemný záznam o provádění průběžné a následné kontroly byl doložen.  
 
Zjištění: 
Dvě pověření s účinností od 1.11.2011 pro „Předběžnou řídící kontrolu plánovaných 
a připravovaných operací schváleného rozpočtu organizace“ neodpovídala ZFK. Nebyla uve-
dena funkce, zda se jedná o PO, SR či HÚ – viz příloha č. 1. Pracovnice vykonávající funkci 
pokladníka tak neměla pověření pro výkon funkce. 
 
 
c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací 
na místě kontroly (§ 11 ZFK) 
Nebyl prokázán záznam o provedení řídící kontroly dle ZFK na očekávané veřejné výdaje.  
 
Nedostatek: 
Nebylo dodrženo ustanovení § 13 vyhlášky č. 416. 
 
 
3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 
a) Příspěvky od SML 
rok 2013 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO 21.500.000,- Kč 
příspěvek na odpisy 914.016,- Kč 
 
rok 2014 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO 21.500.000,- Kč 
příspěvek na odpisy 940.000,- Kč 
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b) Ostatní příspěvky 
rok 2013 
dotace KÚ – státní příspěvek 4.703.612,- Kč 
 
rok 2014 
dotace KÚ – státní příspěvek 6.118.000,- Kč 
 
 
c) Informace o dotacích z prostředků EU 
Za kontrolované období nebyla organizaci poskytnuta dotace z prostředků EU. Dle vyjádření 
ředitelky v současné době jiné projekty v organizaci neprobíhají a nejsou plánovány.  
 
 
d) Závazné ukazatele a jejich plnění 
Na kontrolované období roků 2013 a 2014 poskytl zřizovatel organizaci příspěvek na provoz. 
Závazný ukazatel nebyl stanoven.  
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL:  
a) Účetní závěrka 
Účetní závěrka za rok 2013 a 2014 byla zaslána na Krajský soud v ústí nad Labem a založena 
do Sbírky listin. 
 
Za rok 2013 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávky ve výši 368.020,59 Kč 
od zdravotních pojišťoven, které byly uhrazeny v prvním čtvrtletí následujícího roku. 
Za rok 2014 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávky ve výši 372.180,42 Kč 
od zdravotních pojišťoven, které byly uhrazeny v průběhu roku 2015. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
b) Inventarizace majetku 
Na oba kontrolované roky byl předložen Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace, Zá-
pis z instruktáže členů IK, Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace, Jmeno-
vání DIK, Záznam o školení členů DIK, Prohlášení odpovědné osoby.  
Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou inven-
tarizací.  
Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno v souladu se ZL. 
Za oba kontrolované roky byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných 
účtů. 
Inventarizace nebyla provedena zcela v souladu s vyhláškou o inventarizaci.  
Podrozvahová evidence byla vedena.  
 
Zjištění: 
U fyzické inventury nebyly jednotlivé inventarizační soupisy podepsané inventarizační komi-
sí. U dokladové inventury nebyly podepsány soupisy inventarizovaných účtů. Na některých 
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dokladech chybělo i datum provedení inventarizace. V roce 2013 byli předsedy dílčí inventa-
rizační komise jmenováni pracovníci, kteří zastávali funkce PO – zástup, SR a v průběhu roku 
nakládali s majetkem organizace. Organizace nepostupovala v souladu se směrnicí RML č. 
9/2012 Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec. Uvedená zjištění se týka-
la roku 2013 a v roce 2014 se již tyto nedostatky neopakovaly.  
Přesto byla věc projednána s ředitelkou organizace.  
 
 
c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 
Organizace vykázala za rok 2013 hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 0,- Kč 
a z doplňkové činnosti ve výši 1.534,94 Kč.  
Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši 307,94 Kč a do fondu odměn ve výši 
1.227,- Kč.  
 
Organizace vykázala za rok 2014 hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 0,- Kč 
a z doplňkové činnosti ve výši 1.431,36 Kč.  
Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši 286,86 Kč a do fondu odměn ve výši 
1.145,- Kč.  
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
d) Fondové hospodaření 
stav účtu  k 31.12.2013 k 31.12.2014 
411 - Fond odměn 268.826,72, Kč 270.053,72 Kč 
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepš. HV 32.314,29 Kč  32.622,23 Kč 
414 - Rezervní fond z ostatních titulů 1.443.388,66 Kč 1.866.616,91 Kč 
416 - Fond repr. majetku, investiční fond 910.219,01 Kč  986.256,11 Kč 
      ------------------------------------------------------ 
celkem 2.654.748,48 Kč 3.155.548,97 Kč 
 
241 - Běžný účet 554.172,24 Kč 896.038,34 Kč 
245 – Jiné běžné účty      4.384.128,52 Kč          4.281.207,16 Kč 
      ------------------------------------------------------- 
celkem        4.938.300,76 Kč          5.177.245,50 Kč 
 
Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2013 a k 31.12.2014 byly kryty finančními 
prostředky na bankovních účtech organizace.  
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
e) Dodržování ZL 
Na roky 2013 a 2014 byly předloženy plány oprav a odpisové plány. 
 
 
Organizace předložila na kontrolované období Pojistnou smlouvu č. 52649581-12 s účinností 
od 21.12.2011 uzavřenou se společností Česká pojišťovna, a.s.  
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Pojištění cenností do výše Kč 60.000,- odpovídalo stanovenému pokladnímu limitu. 
 
 
Za rok 2013 předložila organizace 32 darovacích smluv na přijetí 8 darů účelově určených 
a 24 darů účelově neurčených v celkové výši 507.490,- Kč. Ke všem účelově určeným darům 
organizace doložila souhlas zřizovatele. 
Za rok 2014 předložila organizace 37 darovacích smluv na přijetí 12 darů účelově určených 
a 25 darů účelově neurčených v celkové výši 538.192,25 Kč. Dále organizace předložila 
za rok 2014 15 darovacích smluv na přijetí věcných darů. Ke všem účelově určeným darům 
organizace doložila souhlas zřizovatele. 
 
 
Organizace prováděla za roky 2013 a 2014 v objektu revize. Byla předložena např.: Zpráva 
o revizi elektrického zařízení, Zpráva o revizi elektrických spotřebičů, Zpráva o provedení 
kontroly – čištění spalinové cesty, Zápis o kontrole hasicích přístrojů, Záznam o kontrole pro-
vozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, Protokol o provedení zkoušek činnosti zaří-
zení elektrické požární signalizace při provozu, Protokol o provedení pravidelné jednoroční 
kontroly provozuschopnosti elektrické požární signalizace, Protokol servisní kontroly elek-
trického zdravotnického přístroje, Protokol o bezpečnostně technické kontrole vyhodnocova-
cích jednotek monitoru dechu. 
 
Zjištění: 
V oblasti dodržování ZL nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
5) Finanční operace:  
a) Hotovostní operace 
Ke kontrole byla předložena pokladní kniha za roky 2013 a 2014 a pokladní doklady, které 
byly vedeny 2 číselnými řadami. Limit pokladní hotovosti činil 60.000,- Kč.  
Inventarizace pokladní hotovosti byla v roce 2013 a 2014 provedena 1x ročně v souladu 
s platnou vnitřní směrnicí.  
Namátkovou kontrolou příjmových a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno nehos-
podárné nakládání s finančními prostředky.  
Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech zcela neodpovídaly ZFK, předloženým podpi-
sovým vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídící) systém.  
 
Zjištění: 
Pracovnice vykonávající funkci pokladníka neměla funkční pověření  dle ZFK. 
Ve dnech 4.-5.4.2013 a 26.9.2013 byl překročen pokladní limit. V roce 2014 nebyl pokladní 
limit překročen.  
 
 
Byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů za roky 2013 a 2014. 
 
Zjištění: 
Na účetních dokladech k vyúčtování pracovní cesty bylo nesprávně zaúčtováno občerstvení 
na účet 512 – Cestovné – viz příloha č. 2. V roce 2014 v jednom případě bylo nesprávně uve-
dené jízdné 2x 32,-Kč = 68,- Kč. V několika případech byly sazby za cestovní náhrady účto-
vány dle neplatné Vyhlášky o cestovních náhradách pro daný rok. Jízdenky MHD Liberec 
byly zakoupeny a evidovány předem a pracovnicím posléze rozdány pro potřeby pracovních 
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cest po městě Liberci. Tyto jízdenky nejsou zaúčtovány na účtu 512 – Cestovné, ale nespráv-
ně na účtu 501 – Spotřeba materiálu – viz příloha č. 3.  
Uvedená zjištění byla na místě projednána. 
 
Doporučení: 
Odbor kontroly a interního auditu doporučuje organizaci konzultovat organizací realizované 
účetní postupy s účetní auditorskou firmou O – Consult, s.r.o., Liberec, která provádí účetní 
audity v organizaci a uvedené chyby uvést do souladu se ZoÚ, neboť v rámci účtování ces-
tovného bylo zjištěno více nedostatků. 
 
 
Dne 3.1.2013 organizace uzavřela Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených za-
městnanci k vyúčtování s pracovníky na pozici nutriční asistent, vedoucí zdravotní sestra     
a provozář. Jednalo se o provozní zálohy, které byly pracovníkům předány formou předáva-
cích protokolů. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
b) Bankovní operace  
Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2013 a 2014.  
Namátkovou kontrolou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních pro-
středků.  
Úhrada jednotlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na výpisy z bankovního účtu orga-
nizace.  
Předběžná řídící kontrola před a po vzniku závazku nebyla provedena zcela v souladu se ZFK, 
podpisovými vzory a směrnicí Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. Písemný záznam 
o předběžné řídící kontrole byl doložen. 
 
Zjištění: 
Ze záznamu o předběžné řídící kontrole není patrno, zda se jedná o kontrolu před nebo 
po vzniku závazku. Na několika dokladech chyběly podpisy SR. 
 
Nedostatek: 
Nebylo dodrženo ustanovení § 13 vyhlášky č. 416. 
 
 
Organizace předložila za oba kontrolované roky vydané faktury za služby v oční ambulanci 
a výkony v ambulancích. Předběžná řídící kontrola po vzniku nároku nebyla provedena zcela 
v souladu se ZFK, podpisovými vzory a směrnicí Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. Písemný 
záznam o předběžné řídící kontrole byl doložen. 
 
Zjištění: 
Z písemného záznamu o předběžné řídící kontrole není patrné, zda se jedná o kontrolu před 
nebo po vzniku nároku.  
 
Nedostatek: 
Nebylo dodrženo ustanovení § 12 vyhlášky č. 416. 
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6) Doplňková činnost: 
a) Organizace měla vypracovanou Vnitřní organizační směrnici pro provádění doplňkové 

činnosti. 
Doplňková činnost v roce 2013 byla prováděna pouze prodejem obědů cizím strávníkům 
v celkové roční výši 1.534,94 Kč a v roce 2014 ve výši 1.431,86 Kč. 
 
Doporučení: 
Doplňková činnost nemá téměř žádný vliv na hospodaření organizace. Pokud by organizace 
prodávala větší množství obědů, či využila další možnosti dané ZL, bylo by nutné směrnici 
aktualizovat a v souladu se ZL čl. X bod 5) nechat schválit zřizovatelem.  
 
 
b) Bytové prostory 
Organizace nemá ve správě bytové prostory. 
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VIII. Záv ěr  
Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty.  
 
Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 7 MRP. 
 
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele. 
Přesto bylo zjištěno nesprávné účtování na nákladových účtech týkajících se materiálu, ces-
tovních výdajů apod. Organizaci bylo doporučeno konzultovat účetní postupy s účetní audi-
torskou firmou O – CONSULT, která bude provádět kontrolu hospodaření za rok 2015. Dále 
bylo doporučeno chybné účtování opravit. 
 
V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika. 
 
Organizace přijala v kontrolovaném období dotace od jiných poskytovatelů. Dotace z fondů 
EU za kontrolované období organizace nepřijala. V současné době neplánuje podání žádosti 
o dotace z fondů EU.  
 
Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  
 
Jednotlivá ustanovení ZFK, vyhl. č. 416 a vlastní směrnice Vnitřní kontrolní a řídící systém 
nejsou v organizaci zcela aplikována. Nedostatky zjištěné kontrolou hospodaření v roce 2013 
byly odstraněny kromě zjištění týkajícího se vnitřní řídící kontroly. Postupy řídící kontroly 
nejsou písemně doloženy. S vedením organizace bylo zjištění opakovaně projednáno.  
Vhodným řešením současného stavu by byla implementace softwarového nástroje 
pro elektronickou řídící kontrolu tak, jak je uplatněna u zřizovatele. 
 
 
IX. Uložení nápravných opatření 
 
Ve smyslu ustanovení § 18 ZFK se organizaci ukládají následující opatření k nápravě: 
 
1) Dodržovat ustanovení §§ 12, 13 vyhlášky č. 416. 
 
 
Podle § 19 odst. 2 ZFK je organizace povinna písemně informovat vedoucího kontrolní sku-
piny o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o jejich splnění nejpozději 
do 5 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou osobou. 
 
 
X. Poučení o námitkách 
 
V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolova-
nou osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  
 
Tento protokol byl vyhotoven dne 14.10.2015, tj. čtyřicátý devátý den od posledního kontrol-
ního úkonu – viz bod VI. protokolu, neboť vedoucí kontrolní skupiny náhle dne 3.9.2015 na-
stoupila neplánovanou dlouhodobou pracovní neschopnost. Tento protokol byl dopracován 
ostatními pracovníky odboru kontroly a interního auditu.  
 
 
 
Podpisy: 
 
Kontrolovaná osoba: ……………..  …………………………………. 
     datum   Mgr. et Bc. Anna Vereščáková 
 
 
Kontrolní orgán: 
 
Vedoucí kontrolního orgánu:     …………………………………. 
        Ing. Marie Vozobulová 
 
        dlouhodobá pracovní neschopnost 
Vedoucí kontrolní skupiny:     ………………………………….. 
        Petra Raisová  
 
 
Členka kontrolní skupiny:     …………………………………. 
        Ing. Eva Horníčková 
 
 
Členka kontrolní skupiny:     …………………………………. 
        Jaroslava Pešková 
 
 
 
 
Primátor statutárního města Liberec:    …………………………………. 
        Tibor Batthyány 
 
 
Tajemník Magistrátu města Liberec:    …………………………………. 
        Ing. Jindřich Fadrhonc 
 
Náměstek pro školství, kulturu, 
sociální věci a cestovní ruch:     ………………………………….
        PhDr. Ivan Langr 
 
Vedoucí odboru školství 
a sociálních věcí:      …………………………………. 
        Mgr. Pavel Kalous 
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Smlouva o poskytnutí licence na zhotovení a užití napodobeniny Horského 

hotelu a televizního vysílače Ještěd 

 

uzavřená v souladu s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník) 

statutární město Liberec 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
Na straně jedné (dále jen nabyvatel) 
 
a 

Ing. Ivan Hubáček 
Datum narození: 
Bydliště: 
dědic autorských práv po autorovi díla ing. arch. Karlovi Hubáčkovi  
Na straně druhé (dále jen poskytovatel) 

  

takto: 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Poskytovatel, Ing. Ivan Hubáček  je dědicem autorských práv po Ing. arch.Karlu Hubáčkovi, autorovi 

architektonického díla Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce ( které je dle nařízení vlády 

č. 422/2005 Sb. národní kulturní památkou) (dále jen Dílo), vyjádřeného stavbou umístěnou na 

pozemcích parc. č. 697, 698, k. ú. Horní Hanychov, zapsanou v KN vedeném Katastrálním  úřadem pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, č. p. 153 Liberec XIX-Horní Hanychov. 

Poskytovatel, Ing. Ivan Hubáček je na základě dohody dědiců majetkových práv autorských o 

nakládání s díly zesnulého autora Ing. Arch. Karla Hubáčka oprávněn výhradně sám rozhodovat o 

nakládání s Dílem, jednat ve všech věcech souvisejících s Dílem a domáhat se ochrany práva 

autorského k Dílu. 

 

Článek II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Touto smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít 

dílo za podmínek a k účelu dle této smlouvy. 

Příloha usnesení č. 9/2016



2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu proto, aby mohl nabyvatel oprávněně užít dílo dle níže 

popsaných podmínek za účelem propagace Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd  u 

Liberce  jako národní kulturní památky  ( prohlášen nařízením vlády č. 422/2005 Sb.) a 

významného regionálního turistického cíle.  

 

Článek III. 

1. Nabyvatel je oprávněn užít dílo použitím grafického návrhu dle Přílohy č. 1 této smlouvy 

v rámci informačních tabulí IS23 (2ks) na silnici I/35 ve směru z Prahy a ve směru z Chrastavy.  

 

2. Tento grafický návrh byl vytvořen dle fotografie  a  podle specifikace metodického pokynu 

„Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích“, který vydává Ředitelství 

silnic a dálnic ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky, odborem pozemních 

komunikací, a je  poskytovatelem podpisem této smlouvy odsouhlasen. 

 

Na informační tabuli IS 23 bude uveden název „VYSÍLAČ A HOTEL JEŠTĚD“ (tento název byl na 

žádost poskytovatele změněn oproti schválenému  metodickému plánu), s čímž souhlasil 

CzechTourism. 

 

3. Nabyvatel není oprávněn grafický návrh díla zapůjčovat k propagaci třetích osob, ani šířit dílo 

televizí, filmem, elektronicky či prostřednictvím jiných komunikačních médií tak, aby mohla 

vzniknout oprávněná domněnka přednostní prezentace vybraných třetích osob. 

Neoprávněnému užití grafického návrhu pro propagaci třetích osob je nabyvatel povinen 

zabránit. 

4. Při veškerých svých aktivitách dle této licenční smlouvy je nabyvatel povinen zajistit, že dílo 

nebude užito způsobem snižujícím jeho hodnotu ani zlehčováno, ať samo o sobě nebo 

nevhodným kontextem.  

5. Licence se poskytuje jednorázově na účel popsaný v 1, 2 článku III. 

6. Licence se poskytuje pro území České republiky.  

7. Nabyvatel není povinen licenci touto smlouvou poskytnutou využít. 

 

Článek IV. 

Odměna 

1. Licence je pro předmět smlouvy nabyvateli poskytnuta bezplatně. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 

2. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. 
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4. Nabyvatel i poskytovatel obdrží po dvou výtiscích smluvního dokumentu. Tato smlouva 

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5. Smluvní strany souhlasí, že licenční smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

6. Tato smlouva byla schválena radou města  dne x usnesením č. x. 

 

Příloha: 

1/ Grafický návrh díla pro informační tabuli IS 23 

2/ Metodický pokyn „Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích“ 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne 

 

 

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

Ing. David Pastva      Ivan Hubáček 
Vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu  Poskytovatel 
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Funkční náplně odborů Magistrátu města Liberec 

 
 

12. Stavební úřad 
  
Členění odboru 

- oddělení územního řízení a stavebního řádu 
- oddělení státního stavebního dohledu 

 
Oddělení územního řízení a stavebního řádu 
 
A) Samostatná působnost 

1. opatřením přiděluje, mění či ruší čísla popisná, orientační a evidenční dle zákona o 
obcích a prováděcí vyhlášky č. 326/2000 Sb.,   provádí zároveň úpravy v  příslušných 
databázích; 

2. garantuje správnost všech údajů v  informačních systémech evidence budov na území 
správního obvodu. 

 
B) Přenesená působnost 

1. vykonává státní správu v rozsahu pověřeného stavebního úřadu u obcí, pro které je 
pověřen, na úseku územně správním, zejména řídí rozhodovací činnost v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady, 
projednává s právnickými a fyzickými osobami (navrhovateli) umístění, účinky, 
potřeby a důsledky navrhovaných staveb a činností podle příslušných právních 
předpisů a norem, a sleduje jejich realizaci; 

2. vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně 
využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo 
scelování pozemků, ochranném pásmu; 

3. stanovuje, ve kterých případech je možno sloučit územní a stavební řízení; 
4. provádí další úkony v rámci těchto řízení - koordinace stanovisek dotčených orgánů 

státní správy, účastníků (především vlastníků dotčených parcel) a správců sítí, 
přerušování řízení, doplňování podkladů; 

5. vede řízení o změně   a zrušení územního rozhodnutí, vede zjednodušená územní 
řízení; vydává územní souhlas, vydává opatření o stavební uzávěře a územní opatření 

o sanaci území; 
6. rozhoduje o umístění a povolení reklamních, informačních a propagačních zařízení; 
7. vykonává činnost stavebního úřadu pro telekomunikační stavby; 
8. zajišťuje a provádí státní stavební dozor v rámci své působnosti; 
9. vyjadřuje se k podkladům projednávaným v pracovní skupině pro koordinaci 

majetkoprávních operací za stavební úřad; 
10. zajišťuje úkoly spojené s působností speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních 

komunikací /§ 16 zákona č. 13/1997 Sb. a § 15 stavebního zákona/ pro místní a 
účelové komunikace v  rámci území pověřeného obecního úřadu a u silnic II. a III. 
třídy v  rámci území obce s  rozšířenou působností; 

11. vykonává přenesenou působnost na úseku stavebně správním v rozsahu stavebního 
zákona pro obec Liberec a další obce, pro které je pověřen; 

12. provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu, pokud prováděcí či zvláštní 
předpisy nestanoví jinak; 

13. provádí závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a vydává kolaudační souhlas (§ 119 až 
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§ 122 stavebního zákona); 
14. vydává souhlasy k zahájení a následně povoluje zkušební provozy u staveb, které toto 

vyžadují; 
15. vede řízení a vydává rozhodnutí o změně užívání stavby (v jejím účelu užívání); 
16. vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby; 
17. vydává dodatečné povolení staveb, pokud tomu nebrání veřejný zájem; 
18. nařizuje v případě potřeby řádnou údržbu staveb; 
19. nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné 

úpravy vlastníkům stavby; 
20. nařizuje vyklizení stavby, jestliže stavba bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví 

osob; 
21. povoluje odstranění staveb; 
22. zajišťuje a provádí státní stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním 

staveb; 
23. projednává, vede řízení a ukládá sankce, včetně nápravných opatření fyzickým a 

právnickým osobám; 
24. provádí a vede veškerá další řízení, vyplývající ze SZ; 
25. vyjadřuje se k ohlášeným stavebním úpravám, udržovacím pracím atd.; 
26. vyjadřuje se k dělení staveb z hlediska konstrukčního dělení a funkčnosti (samostatné) 

stavby; 
27. rozhoduje o stavebním určení nebytových prostor aj.; 
28. zajišťuje evidenci (archivaci) spisového materiálu včetně jeho ukládání do příručních 

archivů; 
29. zajišťuje především činnosti vyplývající z  HLAVY II, § 132 stavebního zákona - 

státní stavební dozor - tj. zajišťuje ochranu veřejných zájmů, jakož i práv a právem 
chráněných zájmů právnických a fyzických osob, vyplývajících ze stavebního zákona, 
z  předpisů vydaných k  jeho provedení, ze zvláštních předpisů, z  ÚPD, z  územních 
rozhodnutí, z  provádění stavby nebo její změny atd., zvláště provádí veškeré úkony 
vyplývající z  činností orgánů státního stavebního dozoru; 

30. řeší přestupky a správní delikty na úseku činností odboru. 

31. zapisuje do RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí), jako místně 
příslušný stavební úřad, podle ustanovení § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, identifikační údaje (definiční bod) o stavebních objektech 
vyžadující stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu a údaje o typu 
registrovaného stavebního objektu, způsobu jeho využití a o typu a způsobu jeho 
ochrany a technickoekonomické atributy tohoto objektu. 

32. zapisuje u staveb nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu do 
RÚIAN jako statutární město Liberec identifikační údaje o stavebních objektech 
(adresní místo, údaj o jeho čísle popisném nebo evidenčním a orientačním, pokud se 
přidělují, a údaj o části obce, ke které stavební objekt přísluší) a údaje o jejich vazbách 
na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce. Zapisuje rovněž 
změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.  

 
 
 Oddělení státního stavebního dozoru  
 
A) Samostatná působnost  

Ukládá pokuty za porušení povinností fyzických a právnických osob dle § 56 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích - označení objektů čísly popisnými, orientačními či evidenčními. 
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B) Přenesená působnost  

1. Vykonává státní správu na úseku stavebně správním v rozsahu pravomocí stavebního 
úřadu podle stavebního zákona, zejména v řízeních zahajovaných z moci úřední, ve 
správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Liberec (vymezeného územím 
obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice):  
a) zajišťuje činnosti vyplývající z HLAVY II, § 132 stavebního zákona - stavební 

dozor - tj. ve veřejném zájmu vykonává soustavný dozor nad zajišťováním 
ochrany veřejných zájmů, jakož i práv a oprávněných zájmů právnických a 
fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního 
zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení;  

b) zajišťuje a provádí státní dozor ve věcech stavebního řádu, tj. dozírá na dodržování 
ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, 
jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě 
stavebního zákona a v případě zjištěných nedostatků podle jejich povahy a 
zjištěných či možných následků vyzývá nebo rozhodnutím ukládá povinnost 
zjednání nápravy;  

c) vyšetřuje, projednává a rozhoduje o zjištěných správních deliktech proti 
stavebnímu zákonu (přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob 
a fyzických osob podnikajících) a o uložení sankcí za prokázané delikty;  

d) ve veřejném zájmu podle zjištěných skutečností a okolností nařizuje neodkladné 
odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, provedení udržovacích prací, 
popřípadě nařizuje nezbytné úpravy vlastníkům stavby a stavebních pozemků a 
pro vytvoření podmínek k provedení vydaných nařízení může nařídit opatření 
umožňujících jejich provedení vlastníkům sousedních pozemků a staveb;  

e) vydává rozhodnutí o poskytnutí stavebního příspěvku vlastníkům stavby či 
stavebního pozemku, kterým bylo nařízeno provedení nezbytných úprav podle § 
137 odst. 1 písm. c) až i) stavebního zákona;  

f) ve veřejném zájmu nařizuje vyklizení stavby, jestliže stavba bezprostředně 
ohrožuje život nebo zdraví osob;  

g) ve veřejném zájmu na základě interních a externích podnětů zajišťuje a provádí 
stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb a v případě 
zjištěných nedostatků; 

h) podle jejich povahy a zjištěných či možných následků vyzývá nebo rozhodnutím 
ukládá povinnost zjednání nápravy;  

i) nařizuje výkony rozhodnutí, následně zajišťuje jejich provedení příslušnou firmou 
- dle ustanovení správního řádu;  

2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu pravomocí vyvlastňovacího úřadu podle 
zákona o vyvlastnění v řízeních zahajovaných na žádost oprávněných osob podle 
zvláštních právních předpisů (telekomunikační zákon, energetický zákon apod.), ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec;  

3. zajišťuje evidenci (archivaci) spisového materiálu včetně jeho ukládání do příručních 
archivů;  

4. v rámci vzájemné zastupitelnosti pracovníků odboru provádí na pokyn či se souhlasem 
vedoucího odboru i jednotlivé činnosti oddělení územního řízení a stavebního řádu; 

5. na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi kontroluje podle § 33b odst. 2 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zda jiný než obytný prostor nebo stavba 
pro individuální či rodinnou rekreaci splňují standardy kvality bydlení.   
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08. Odbor hlavního architekta  

Členění odboru: 
- oddělení územního plánování 
- oddělení ÚAP a GIS 
- oddělení urbanismu a architektury 

Oddělení územního plánování 

A) Samostatná působnost 
Nevykonává 

B) Přenesená působnost 
1. plní úkoly orgánu územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností jako pořizovatel územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích 
podkladů (zejména územní studie) dle stavebního zákona a prováděcích předpisů tj. 
a) přijímá, eviduje a zpracovává podněty a návrhy pro pořízení územně plánovací 

dokumentace a jejích změn; 
b) zpracovává a projednává návrh zadání územně plánovací dokumentace a jejích změn; 
c) zajišťuje zpracování a projednání návrhu územního plánu; 
d) zpracovává pro zastupitelstvo obce návrh výběru nejvhodnější varianty při 

variantním řešení návrhu;  
e) návrh pokynů pro úpravu územního plánu a regulačního plánu; 
f) vede řízení o vydání územního a regulačního plánu; 
g) zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu a vyhodnocuje využití 

zastavitelných ploch; 
h) předkládá orgánům obcí materiály vyplývající z procesu pořizování územního plánu; 
i) zpracovává zadání územní studie; 
j) při projednávání územní studie požaduje vyjádření od odboru životního prostředí, 

odboru dopravy, odboru stavební úřad a obce, na jejímž území se studie pořizuje; 
k) vede řízení o vydání zastavěného území; 
l) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu; 

2. vydává územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a), b) o podmínkách vydání 
regulačního plánu, mimo působnost odboru SÚ Magistrátu města Liberce; 

3. pro všechna územní řízení vedená stavebním úřadem Magistrátu města Liberec vydává 
vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, z hlediska souladu s 
vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v 
území; 

4. pro dělení nebo scelování pozemků vydává vyjádření z hlediska souladu s vydanou 
územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady, mimo působnost 
odboru SÚ Magistrátu města Liberce; 

5. je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního 
plánování dle § 6 odst. 1 písm. e), mimo působnost odboru SÚ Magistrátu města 
Liberce; 

6. je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se 
rozhoduje o změnách v území dle § 6 odst. 1 písm. f), mimo působnost odboru SÚ 
Magistrátu města Liberce; 

7. vykonává státní dozor dle § 171 ve věcech územního plánování; 
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8. spolupracuje se stavebními úřady působícími ve správním obvodu Magistrátu města 
Liberec jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností; úzce spolupracuje s 
ostatními odděleními odboru hlavního architekta; 

 
 

Oddělení ÚAP a GIS 

A) Samostatná působnost 
1. podílí se na tvorbě městského informačního systému a geografického informačního 

systému pro město Liberec ve vazbě na územní plán, strategické a rozvojové dokumenty 
a mapové operáty města (digitalizace, aktualizace a prezentace územního plánu města, 
územně plánovacích podkladů, ortofotomapy a dalších tematických vrstev potřebných 
pro činnost samosprávy) tj.: 
a) koordinuje správu, rozvoj a aktualizaci geografického informačního systému města 

Liberce; 
b) definuje zásady tvorby geografického informačního systému města ve vazbě na 

městský informační systém města a podílí se na rozvoji a technickém řešení 
mapového portálu a databáze geografického informačního systému města; 

2. je koordinátorem a zároveň garantem rozvoje, tvorby a aktualizace digitální technické 
mapy města Liberce (dle směrnice č. 16T Aktualizace digitální technické mapy města 
Liberce);  

3. podílí se na zpracování a vyhodnocení analýz (případně navrhuje možná řešení) v 
rámci potřeb samosprávy, zejména ty, které přímo souvisejí s náplní odboru hlavního 
architekta. 
 

B) Přenesená působnost 
1. plní úkoly orgánu územního plánování pro správní obvod ORP Liberec jako 

pořizovatel územně plánovacích podkladů (zejména územně analytické podklady) dle 
stavebního zákona a prováděcích předpisů tj.: 
a) zajišťuje pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) včetně 

potřebných terénních průzkumů a upřesňujících rozborů pro obce ve správním 
obvodu ORP   Liberec, 

b) provádí zpracování a vyhodnocení analýz v rámci ÚAP – rozbor udržitelného 
rozvoje území podle stavebního zákona pro obce ve správním obvodu ORP Liberec, 

c) zajišťuje zveřejnění ÚAP a územních plánů obcí ve správním obvodu ORP 
Liberec způsobem umožňující dálkový přístup; 

2. spolupracuje na pořízení vymezení zastavěného území na žádost obce; 
3. spolupracuje na návrhu a při projednávání vymezení zastavěného území; 
4. spolupracuje v řízení o vydání zastavěného území; 
5. je poskytovatelem údajů o území;  
6. spolupracuje se stavebními úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, 

kterým poskytuje ÚAP; 
7. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta. 

 
Oddělení urbanismu a architektury 

A) Samostatná působnost 
1. je koncepční složkou města při formulování podnětů a záměrů statutárního města v 

rozvojových dokumentech; 
2. podílí se na stanovování koncepce územního rozvoje města; 
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3. formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů; 

4. spolupracuje na programových, strategických a rozvojových dokumentech města a 
zabezpečuje jejich konfrontaci s územním plánem města; 

5. posuzuje a hodnotí záměry na území města z hlediska urbanistických a architektonických 
hodnot v území; 

6. vydává za statutární město samostatná vyjádření k záměrům, studiím, projektům a jiným 
dokumentům z hlediska rozvoje města, a to především posuzování rozvojových nároků, 
architektury, urbanismu a souvisejících specializovaných odborností; 

7. vydává dílčí vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 
85 odst. 1 písm. b); 

8. na základě plné moci zastupuje statutární město Liberec při nahlížení do spisů 
Stavebního úřadu Liberec, odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu 
města Liberec; 

9. stanovuje regulační podmínky využití území; 
10. zpracovává program regenerace městské památkové zóny; 
11. s odborem EP spolupracuje na pořízení a zpracování koncepce veřejného prostoru města 

včetně městského mobiliáře a veřejné zeleně; 
12. podílí se na koncepci dopravního systému města; 
13. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města; 
14. poskytuje podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů z hlediska záměrů 

města Liberec; 
15. podílí se na zpracování vyjádření SML k ZÚR LK a z pozice sousední obce k územně 

plánovacím dokumentacím sousedních obcí; 
16. zpracovává a připravuje podklady pro stanovisko SML k rozvojovým záměrům v procesu 

zjišťovacích řízení (EIA, SEA); 
17. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta. 
 

B) Přenesená působnost 
Nevykonává 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 
ORGANOGRAM FUNK ČNÍCH MÍST MAGISTRÁTU M ĚSTA LIBEREC – ZŘÍZENÉ POZICE   

 
 (Pozice zřízené k 1. 2. 2016)  

Poř. č. Zkratka  Odbor Odd. Pozice   Nové pozice  Funkce 
       

1 OERF 05 1 07 13nová pozice SÚPM - neobsazeno  referent oddělení rozpočtu a financování  
2 SRPP 07 2 07 13nová pozice SÚPM - neobsazeno  referent oddělení přípravy a řízení projektů   
3 KTPE 11 1 06 13nová pozice - neobsazeno   mzdová účetní  
4 ODRŘ 16 2 16 13nová pozice - neobsazeno  referent oddělení registrace řidičů  
5 ODRŘ 16 2 17 13nová pozice - neobsazeno  referent oddělení registrace řidičů  

 
 
Schváleno RM  dne 5. 1. 2016 
Účinnost od 1. 2. 2016 (a po přijetí rozpočtové změny ZM) 
 

 
Platné od 5. 1. 2016 
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