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USNESENÍ Č. 142/2016 

Schválení projektového záměru Technopark Liberec 

Stručný obsah: Porada vedení, dne 18. 1. schválila projektový námět Technopark Liberec. 
V souladu se směrnicí 10 RM Projektové řízení, předkládáme ke schválení radě města 
projektový záměr tohoto projektu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr Technopark Liberec dle přílohy č. 1 

2. vlastníka projektu tj. Kancelář primátora 

3. garanta projektu, tj. Tomáš Kysela 

4. vedoucího projektu, tj. Tomáš Kysela 

5. zahájení přípravy projektu T 02/2016 

6. záměr vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro realizaci 
projektu Technopark Liberec 

7. záměr vyčlenit finanční prostředky na úhradu nákladů přípravné fáze projektu, pro realizaci 
projektu v předpokládané hodnotě 2 mil. Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

vedoucímu projektu: 
1. vypracovat Plán projektu a předložit k projednání Projektové kanceláři 

T: 03/2016 

2. pokračovat ve vyjednávání o přípravě projektové žádosti v rámci operačního programu 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020  

T: průběžně 

3. předložit dokončenou výše uvedenou projektovou žádost společně se všemi příslušnými 
přílohami ke schválení radě a zastupitelstvu města  

T: 06/2016 

4. ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací vyčlenit v rozpočtu finanční 
prostředky na úhradu přípravné fáze projektu, případně zajistit finanční prostředky 
rozpočtovým opatřením, v souladu s usnesením, bod 6 

5. zahájit ve spolupráci s Odborem právním a veřejných zakázek přípravu potřebných 
dokumentů k vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace 
v předpokládané hodnotě max. 2 mil. Kč vč. DPH a poté tyto předložit ke schválení radě 
města 

T: 02/2016 
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Přílohy: 

k usnesení č. 140/2016 
k usnesení č. 142/2016 

V Liberci dne 29. února 2016 

Tomáš Kysela,  v.  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 
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SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ 
023/2016 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (“Zákon“)  
 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Forum Liberec s.r.o.  
se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 0  Praha 10 
korespondenční adresa: Soukenné náměstí 2a/669, 460 80 Liberec 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121053 
IČ: 27643191 
zastoupena Tomášem Pešavou, na základě plné moci 
(dále jen „Pronajímatel“) 
 
a  
 
Název společnosti:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec1  
Zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Liberce 
IČ:     00262978 
DIČ:    CZ00262978 
Jednající:   Tibor Batthyány 
(dále jen „Nájemce“)  
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.  Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem obchodního centra  Forum Liberec s.r.o. – 

budova na adrese Soukenné náměstí č.p. 2a/669, vše v katastrálním území Liberec, obec 
Liberec („obchodní centrum“). Pronajímatel jako vlastník obchodního centra je oprávněn 
přenechat prostory sloužící podnikání nacházející se v obchodním centru do užívání Nájemci. 

 
2. Předmětem nájmu jsou prostory sloužící podnikání v prostoru uvnitř obchodního centra, tak, 

jak jsou specifikovány v plánu prostor, který tvoří přílohu c této smlouvy (dále jen „Předmětné 
prostory“). 

 
3. Předmětné prostory se Nájemci přenechávají pouze a jedině za účelem provozování jeho 

předmětu podnikání zapsaného v živnostenském rejstříku a v rámci zapsaného předmětu 
podnikání je Nájemce v Předmětných prostorách oprávněn pořádat výstavu nového 
územního plánu města Liberce. 

 
4. Nájemce prohlašuje, že k činnosti uvedené v čl. I. odst. 3 má podnikatelské oprávnění a že 

tato činnost bude vykonávána v souladu se všemi příslušnými právními předpisy. 
 

II. 
Nájemné 

 
1. Za užívání Předmětných prostor zaplatí Nájemce Pronajímateli nájemné ve výši 99,- Kč bez 

DPH za dobu nájmu. K nájemnému bude účtováno DPH podle platných právních předpisů.  
 
 
2. Nájemné je splatné předem v hotovosti, a to v první den nástupu do obchodního centra do 

hlavní pokladny obchodního centra. Na základě příjmového dokladu Pronajímatel vystaví vždy 
nejpozději do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž Nájemce Předmětné prostory 
podle této smlouvy užíval, daňový doklad (faktura). V pochybnostech se má za to, že faktura 
byla doručena 3. kalendářní den po odeslání.  
 
 

Příloha usnesení č. 140/2016
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3. S ohledem na povahu předmětu nájmu jako provozně a technicky neoddělitelné součásti 
obchodního centra se smluvní strany dohodly na paušální ceně veškerých služeb 
poskytovaných v rámci a nebo v souvislosti s nájmem Předmětných prostor. Nájemce zaplatí 
Pronajímateli paušální částku za veškeré služby poskytované a zajišťované s užíváním 
Předmětných prostor, spočívající např. v poskytování el. energie, osvětlení a klimatizace 
apod., a to ve výši 1,- Kč bez DPH za dobu nájmu. K ceně služeb bude připočtena DPH dle 
platných právních předpisů. Cena služeb bude Nájemcem placena současně s platbou 
nájemného způsobem dle odst. 2 tohoto článku.  

 
4. Nájemce prohlašuje, že je plátcem DPH. V případě změny skutečnosti uvedené v předchozí 

větě se Nájemce zavazuje o této změně Pronajímatele bez zbytečného odkladu informovat. 
 
 

III. 
Doba nájmu 

  
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 29.2.2016 do 15.4.2016.  
 
2. Nájem dle této smlouvy může být skončen pouze a výlučně některým z následujících důvodů: 

(a) uplynutím doby nájmu, 
(b) dohodou smluvních stran, 
(c) výpovědí dle odst. 3 nebo 4 tohoto článku, přičemž platí, že takové důvody se 

považují za hrubé porušení povinnosti a za vážné skutečnosti, odůvodňující tento 
způsob skončení nájmu, nebo 

(d) výpovědí bez výpovědní doby dle odst. 6 tohoto článku, přičemž platí, že takové 
důvody se dle dohody smluvních stran považují za zvlášť závazná porušení 
povinnosti působící druhé smluvní straně značnou újmu, resp. zvlášť závažné 
skutečnosti, odůvodňující tento způsob skončení nájmu. 

 
3. Tuto smlouvu je Pronajímatel oprávněn vypovědět z důvodů dle ust. § 2309 Zákona. 

Pronajímatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu jím plánovaného provedení 
úprav rozsahu/výměry, tvaru, nebo dispozic obchodního centra.  

 
4. Nájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu pouze z důvodů dle ust. § 2308 písm. b/ nebo c/ 

Zákona.
 
5.  Výpovědní doba v případě výpovědi této smlouvy ze strany Pronajímatele je jeden měsíc. 

Výpovědní doba v případě výpovědi této smlouvy ze strany Nájemce jsou tři měsíce. 
Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

 
6.  Pronajímatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby v případě porušení 

jakéhokoliv závazku Nájemce uvedeného v čl. II nebo čl. IV. této smlouvy. Účinky výpovědi 
bez výpovědní doby nastanou ke dni určeném v oznámení o výpovědi  není-li takový den 
určen, ke dni doručení oznámení výpovědi Nájemci. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
tom, že v případě výpovědi bez výpovědní doby se tato smlouva ruší ke dni účinnosti 
výpovědi.  

 
7. V případě výpovědi nájmu Pronajímatelem nemá Nájemce právo na náhradu za případné 

převzetí zákaznické základny ve smyslu ust. § 2315 Zákona. 
 

8. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že jakákoliv podstatná změna 
okolností rozhodných pro smluvní strany ke dni uzavření této smlouvy není důvodem pro 
předčasné ukončení této smlouvy a nájmu dle ní Nájemcem. 

 
 

Příloha usnesení č. 140/2016
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IV. 
Podmínky nájmu 

 
1. Nájemce je oprávněný užívat Předmětné prostory pouze k dohodnutému účelu a není 

oprávněný přenechat je do užívání třetí osobě, nebo převést práva a povinnosti z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele na třetí osobu. Nájemce tímto souhlasí, 
že bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, který nemusí uvádět důvody svého 
rozhodnutí, nezmění rozsah, způsob nebo podmínky užívání Předmětných prostor. 

 
2. Pronajímatel neodpovídá za případné ztráty nebo škody vzniklé Nájemci na jeho zásobách či 

zařízení. Ke krytí škod ze své podnikatelské činnosti se Nájemce zavazuje sjednat 
odpovídající pojištění a za tím účelem uzavře s renomovaným pojistným ústavem působícím 
na trhu v ČR pojistnou smlouvu, Pronajímatelem předem schválenou, a toto pojištění bude 
udržovat v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. 

 
3. Nájemce se zavazuje: 
 

a) zajišťovat pravidelný úklid a stálou čistotu Předmětných prostor po celou dobu nájmu,  
 

b) podnikat pod svým jménem a na vlastní odpovědnost a vyřizovat reklamace 
zákazníků podle příslušných právních předpisů a reklamačních zásad Pronajímatele 
po celou prodejní dobu obchodního centra, včetně sobot, nedělí a svátků; v případě 
porušení povinnosti dodržovat prodejní dobu zaplatí Nájemce smluvní pokutu ve výši 
4-násobku denního nájemného za každý případ porušení, 

 
c) viditelně, podle pokynů Pronajímatele, opatřit Předmětné prostory označením své 

obchodní firmy a uvést jméno a příjmení odpovědného zástupce, 
 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy jakož i bezpečnostní, hygienické, provozní 
a jiné interní předpisy Pronajímatele a vlastníka objektu, 

 
e) dodržovat protipožární obecně závazné předpisy a plnit povinnosti na úseku požární 

ochrany v Předmětných prostorách i v celém objektu obchodního centra, přičemž 
osobou odpovědnou za plnění povinností Nájemce na úseku požární ochrany 
v Předmětných prostorách je pan Michal Brych, 725 439 461. 

 
f) řídit se pokyny Pronajímatele a jeho zaměstnanců, 

 
g) nepoškozovat dobré obchodní jméno Pronajímatele činností svých zaměstnanců, 

zástupců, nebo podřízených osob, 
 

h) nepoužívat název firmy, logo nebo ochrannou známku Pronajímatele bez jeho 
souhlasu, 

 
i) neprovádět žádné stavební či jiné úpravy Předmětných prostor bez předchozího 

písemného souhlasu Pronajímatele, 
 

j) okamžitě informovat Pronajímatele o: 

i. zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení vůči Nájemci; 

ii. veškerých změnách zápisu Nájemce do obchodního/živnostenského rejstříku, 
zejména o změnách obchodního jména a sídla/místa podnikání Nájemce;  

iii. veškerých změnách údajů vztahujících se k registraci Nájemce jako plátce DPH; 

iv. jakémkoli převodu, sloučení nebo splynutí nebo jakékoli závažné změně ve 
vlastnické struktuře/ struktuře akcionářů Nájemce nebo kterékoli jeho části. 

 
k) nést plnou majetkovou odpovědnost za všechny škody způsobené Pronajímateli v 

souvislosti s užíváním Předmětných prostor podle této smlouvy, a to i v důsledku 
činnosti nebo jednání jeho zaměstnanců nebo třetích osob, 

Příloha usnesení č. 140/2016
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l) zabezpečit v souladu se zákonem. č. 406/2000 Sb., a souvisejícími předpisy, aby 
podružné měřiče energií (elektřiny, plynu, vody, tepla apod.) v Předmětných prostorách byly 
kalibrované resp. opatřené národní ověřovací značkou a namontované v souladu s těmito 
předpisy k tomu oprávněnou osobou a dále aby písemné doklady o označení a kalibraci 
měřidel byly předané Pronajímateli. Případné sankce za nedodržení výše uvedených předpisů 
ponese v plném rozsahu Nájemce. Toto ustanovení se neaplikuje v případě, že  je Nájemce 
povinen hradit paušální částku za veškeré služby poskytované a zajišťované s užíváním 
Předmětných prostor. 

 
4. Nájemce je oprávněn si po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele upravit Předmětné 

prostory a vybavit je vlastním zařízením. Nebude-li předem dohodnuto jinak, změny 
provedené v Předmětných prostorách nezakládají Nájemci právo k úhradě nákladů s nimi 
spojených, ani na vydání protihodnoty toho, o co se zvýšila hodnota Předmětných prostor. V 
případě skončení nájmu je Nájemce povinen Předmětné prostory uvést vlastním nákladem do 
původního stavu. Jinak je tak na náklady a nebezpečí Nájemce oprávněn učinit Pronajímatel. 

 
5. Ke dni skončení nájmu (jakýmkoliv způsobem) je Nájemce povinen vyklidit Předmětné 

prostory a odevzdat je Pronajímateli ve stavu dle čl. IV odst. 4 této smlouvy. V případě 
prodlení Nájemce se splněním této povinnosti je Pronajímatel oprávněný požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3-násobku denního nájemného za každý den prodlení. Nevyklidí-li 
Nájemce po skončení nájmu Předmětné prostory ani do 4 dnů od doručení dodatečné výzvy 
Pronajímatele aby tak učinil, Pronajímatel je oprávněný na nebezpečí a náklady Nájemce a i 
bez soudního rozhodnutí a souhlasu Nájemce Předmětné prostory otevřít a vstoupit do nich a 
zcela je vyklidit a provést opatření, která znemožní Nájemci vstup do Předmětných prostor. 
Pronajímatel je povinen vydat Nájemci vyklizené věci pouze poté, co Nájemce uhradí veškeré 
náklady na vyklizení Předmětných prostor a dočasné skladování věcí Nájemce. 

 
 
6. Pronajímatel si v souvislosti se změnou dispozičního řešení ploch v obchodního centra 

vyhrazuje právo kdykoli po dobu účinnosti této smlouvy přemístit Nájemce z Předmětných 
prostor do jiných prostor v rámci obchodního centra. O změně umístění bude Pronajímatel 
informovat Nájemce v přiměřené lhůtě. Změna bude provedena na náklady a nebezpečí 
Nájemce. 

 
7. Bude-li Pronajímatel postižen sankcí ze strany státního orgánu nebo orgánu samosprávy nebo 

bude-li proti němu zahájeno správní řízení v důsledku porušení právního předpisu nebo 
smluvního závazku ze strany Nájemce při výkonu podnikatelské činnosti Nájemce 
v Předmětných prostorech, Nájemce se zavazuje, že uhradí jakoukoli pokutu (podrobí se 
jakékoli sankci) ze strany takového orgánu a uhradí Pronajímateli veškeré náklady které 
musel Pronajímatel snášet za vedení správního řízení proti němu ze strany těchto orgánů.  

 

8. Nájemce je oprávněn užívat pouze Předmětné prostory. S výjimkou Předmětných prostor 
Nájemce není oprávněn jakýmkoli způsobem užívat nebo okupovat společné prostory v 
obchodním centru, vystavovat v nich jakékoli předměty (např. zboží, reklamní poutače). 
Nájemce rovněž není oprávněn užívat nebo okupovat pozemky na nichž je postaveno 
obchodní centrum nebo pozemky bezprostředně sousedící s těmito pozemky, nebo 
vystavovat jakékoli předměty (např. zboží, reklamní poutače) na pozemcích na nichž je 
postaveno obchodní centrum nebo na pozemcích bezprostředně sousedících s těmito 
pozemky. Sousedícími pozemky se rozumí zejména parkoviště a venkovní prostory po 
obvodu celého obchodního centra. Za porušení této povinnosti Nájemce se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 500 Kč za každý den v němž porušení trvá. Smluvní pokuta Pronajímatelem 
vyfakturovaná bude Nájemcem zaplacená do 14 dnů od vystavení faktury. 

 
9. Nájemce se zavazuje, že ani on, ani žádný z jeho statutárních orgánů, zaměstnanců nebo 

zástupců neporuší právní předpisy týkající se boje proti korupci a úplatkářství platné v rámci 
právního řádu, kterým se řídí smluvní strany a ustanovení této smlouvy a zavazuje se neučinit 
nic, co by ve svém důsledku mohlo vést k odpovědnosti Pronajímatele za porušení výše 
uvedených zákonů. 
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V. 
Další ujednání 

 
1. Smluvní strany určují k provedení konkrétních ustanovení této smlouvy své odpovědné 

zástupce: 
 

za Pronajímatele:  
Forum Liberec s.r.o. 

 Doručovací adresa : Soukenné náměstí 2a/669, 460 80 Liberec 
Tel.: 485 343 040 
Kontaktní osoba: Bohdana Brabcová 

 
za Nájemce:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Doručovací adresa : nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec1 
Tel.: 485 243 578 
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Kučerová 

 
Veškerá oznámení jež mají být doručována podle této smlouvy budou v písemné podobě a lze 
je doručit osobně, kurýrem, faxovým přenosem nebo doporučenou poštou na uvedené adresy 
nebo na adresu sídla/místa podnikání smluvní strany. Oznámení se považuje za doručené 
druhé smluvní straně dnem následujícím po dni odeslání, bylo-li oznámení doručováno 
osobně, kurýrem, nebo zasíláno telefaxem, a během tří pracovních dnů, bylo-li zasíláno 
doporučenou poštou. V případě změny adresy je dotčená smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně tuto změnu; v opačném případě se oznámení považuje za doručené na 
uvedenou adresu anebo na adresu sídla/místa podnikání druhé smluvní strany. 

 
2. V případě přerušení provozu obchodního centra, které nevzniklo vinou Pronajímatele, 

neodpovídá Pronajímatel Nájemci za škody takto mu vzniklé. 
 

3. Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat mlčenlivost o obsahu této nájemní smlouvy. 
Nájemce bez předchozího písemného souhlasu neumožní přístup k této nájemní smlouvě, ani 
nesdělí její obsah nebo jakékoli informace, které se v souvislosti s touto smlouvou dozví, 
včetně informací týkajících se podnikání Pronajímatele nebo jeho obchodní činnosti či 
podnikatelských záměrů, žádné třetí osobě kromě případů, kdy tak vyžaduje zákon. 

 

4. Pro případ porušení závazku Nájemce dle této smlouvy (kromě závazků dle čl. IV) se 
sjednává, že Nájemce uhradí Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3-násobku denního 
nájemného za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
Pronajímatele na náhradu škody.  

 
5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník („Zákon“). Strany tímto sjednávají, že ustanovení §§ 1765 až 1766, 2000, 
2223, 2230, 2232, 2287 a 2305 Zákona se pro účely této smlouvy neuplatní.  

 
6. Tato smlouva představuje konečné a úplné ujednání smluvních stran ve vztahu k předmětu 

této smlouvy a nahrazuje veškerou korespondenci, jednání či jiná sdělení nebo dokumenty. 
Veškeré změny, dodatky, vypuštění nebo nahrazení této smlouvy nebo jakýchkoliv jejich 
podmínek nabývají platnosti pouze a výlučně, jsou-li vyhotoveny v písemné podobě a 
opatřeny podpisem obou smluvních stran či jejich zástupců. 

 
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, 

účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

a) Výpis z Živnostenského rejstříku Nájemce  
b) Osvědčení o DPH 
c) Situační plánek Předmětných prostor 
d) Protikorupční zásady 
e) Příručka pro nájemce OCFL 
f) Plná moc ze dne 6.1.2016 

 
 
 
V Liberci dne ___________2016   V Liberci dne ______________2016 
    
 
 
 
Pronajímatel:       Nájemce: 
 
 
 
 
 
___________________     ______________________ 
Tomáš Pešava      Tibor Batthyány    
za Forum Liberec s.r.o.    za STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR   ev. č.  

Název projektu:  Liberecký veřejný technopark (pracovní název) 

A. Popis projektu  

 Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu (proč projekt realizovat?) 

Projekt reaguje na využití areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) ve vazbě na již vzniklé Technické muzeum 

Liberec. Dané území je v současné době brownfield. Liberecké výstavní trhy jsou již minulostí a celý areál není v nejlepší 

„kondici“. Kromě několika málo akcí ročně je celé dotčené území nevyužité, uzavřené a postupně chátrá. Jelikož se zájmové 

území nachází v zóně „Lidové sady“, kde je soustředěno mnoho turistických cílů (Zoologická zahrada, Botanická zahrada, 

Oblastní Galerie Liberec, Severočeské muzeum) a v blízkosti technicky zaměřených škol (Střední průmyslová škola 

strojní a elektrotechnická, Technická univerzita Liberec ), je umístění industriálního parku s expozicí historických tramvají 

tramvají vhodným řešením namísto chátrajícího brownfieldu.  

V rámci využití daného území bylo zvažováno výstavnictví, které má v Liberci svou dlouhodobou historii. Z tohoto pohledu je 

však nutno konstatovat, že areál je již kapacitně nevyhovující a problematicky využitelný v celoročním provozu. Nabízí 

zastřešené plochy ve výměře 3200m2 a venkovní plochy o výměře cca 4000m2. Tyto jsou využívány především pro výstavy 

místního významu (nejznámější Dům a zahrada). K dosažení areálu pro výstavnictví s evropskými parametry zde není prostor ani 

dopravní infrastruktura. Pro srovnání PVA Praha disponuje 105 000m2 zastřešené plochy, kongresovým sálem, napojením na 

MHD a velkokapacitním parkovištěm. Výstaviště Lysá nad Labem 9100m2 kryté plochy a 15000m2 venkovní zpevněné plochy.  

Na základě uvedeného je zřejmé, že areál nemá prostorové kapacity pro výstaviště celorepublikového významu.  

Jediným zájemcem o využívání areálu k výstavním účelům je v současnosti společnost Diamant Expo, která pořádá v areálu LVT 

výstavy regionálního významu. Z jednání se zástupci společnosti vyplynulo, že již v současné situaci je areál pro mnohé 

vystavovatele na hranici přijatelnosti a za současného stavu bude v horizontu dvou let využití areálu pro tyto výstavy nemožné. 

Objem finančních prostředků, plynoucích z pronájmu v žádném případě nestačí pokrýt potřebné investice na nezbytnou 

rekonstrukci pavilonů do použitelného stavu a to ani při maximálním navýšení počtu akcí, které může společnost Diamant Expo 

v areálu zorganizovat. Náměstek Tomáš Kysela však se zástupci společnosti jedná o alternativním řešení pořádání výstav v jiné 

lokalitě, které je pro společnost Diamant Expo atraktivní.     

Dále je také třeba zmínit územní souvislosti. Areál nemá možnosti dalšího rozšíření a naopak jeho návaznost na zadní část 

městského bazénu, kde je vhodné uvažovat s dalším rozvojem a vzájemným propojením, zábor okolního území z dlouhodobého 

hlediska komplikuje.   

Liberec je město s dlouholetou průmyslovou tradicí, která vznikala na základech textilní výroby a později se restrukturalizovala 

do průmyslu strojírenského, orientovaného především do odvětví dopravních prostředků. Přestože průmyslová výroba zásadně 

ovlivňuje ekonomické podmínky regionu, je zabezpečení personálních zdrojů pro potřeby jednotlivých podniků naprosto 

nedostatečné. Jedním z hlavních cílů předloženého projektu je zvýšení zájmu dětí a mládeže o technické obory. K realizaci tohoto 

cíle budou v rámci Technického muzea provozovány technické kroužky orientované především na řemeslnou zručnost. Práce 

v kroužcích bude spojena s opravami a restaurováním historických vozidel, strojů, a zařízení, ale i moderními technologickými 

postupy.  

 

Pro starší žáky a studenty bude společně s Technickou univerzitou realizován tzv. Školní výrobní závod orientovaný především 

na řízení oprav historických, ale i současných technických zařízení. Prováděné práce by se měly co nejvíce přiblížit podmínkám 

řízení průmyslové výroby a připravit tak mladé absolventy učebních oborů, středních odborných škol a univerzit na jejich 

budoucí praxi a to přitažlivou, atraktivní formou, kdy si teoretické znalosti mohou doplnit o praktické zkušenosti. 

Liberecký region by v současné podobě nemohl existovat bez řady geniálních rodáků, kteří přinesli a rozvinuli především textilní 

a automobilovou výrobu. Prezentace života a přínosu rodiny Liebigů, Ferdinanda Porscheho, Vladimíra Svatého apod. musí 

oslovit ty mladé lidi, kteří se nemohou rozhodnout jakým směrem zaměřit své vzdělávání a budoucí praxi. Proto Technické 

muzeum představí celé veřejnosti hlavní osobnosti průmyslové výroby na Liberecku s cílem získání jejich zájmu o tuto oblast. 

Výstavní expozice věnované těmto významným rodákům Liberecka, budou i prestižní turistickou atrakcí areálu. 

 

Rozvoj průmyslové výroby doprovázel i razantní růst infrastruktury města včetně dopravní sítě zahrnující na konci 19. století  

počátky tramvajové dopravy. Ta se do současné doby rozvinula do páteřního systému městské a meziměstské dopravy.  

Představovaný záměr revitalizuje významnou část dotčeného území a rozšiřuje nabídku turistických atraktivit v samém centru 

města, s vazbou na tradici, historii a kořeny regionu, ve kterém žijeme.   
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Součástí záměru bude, v návaznosti na kolejovou trať, unikátní atraktivita – jízda historickou tramvají. Město jako vlastník 

společnosti DPMLJ a.s., je zároveň vlastníkem industriálních památek.  Depozitář historických vozidel je v současnosti zčásti 

umístěn ve vozovně DPMLJ a.s., kde však z kapacitních důvodů dochází k prostorové kolizi s činností vozovny.  

Výhodou umístění expozice historických tramvají v prostoru Technoparku je, že v daném území bezprostředně navazuje na 

běžně provozovanou tramvajovou trať o rozchodu 1435 mm, ale zároveň zde existuje tramvajová trať s užším rozchodem kolejí, 

umožňující provozování historických jízd. Právě přilehlý úsek tratě s metrovým rozchodem lze udržovat tak, aby mohl být za co 

nejnižších provozních nákladů využíván pro jízdy historických tramvají, což nabídne návštěvníkům a obyvatelům města 

zajímavou atrakci a z muzea se stane dynamická expozice, která bude mít jednoznačně vyšší edukativní hodnotu a atraktivitu. 

Realizací projektu tak dojde k posílení image města pro jeho obyvatele i návštěvníky. Sekundárním efektem projektu bude i jeho 

edukativní hodnota a povzbuzení zájmu mladé generace o techniku. 

V rámci představeného záměru budou rekonstruovány všechny pavilony a včetně parkových úprav veřejného prostranství. Dojde 

k jejich modernizaci a rekonstrukci, díky které bude z areálu vybudován ideově a programově navazující komplex, s nabídkou 

interaktivní, zajímavé expozice. 

V expozici bude vystavena mimo tramvají i řada podskupin (podvozky, motory, pantografy, kontroléry apod.), které budou 

pohyblivé, nebo i v řezu tak, aby se návštěvníci mohli seznámit s funkcí jednotlivých dílů. Návštěvníci budou tak mít možnost 

vlastnoručně ovládat např. řídící prvky různých typů vozidel, poznat práci personálu sloužícího na historických i současných 

vozidlech atp. 

Logickým doplněním expozice bude též výstava modelů kolejišť a vozidel železnice, která je stejně jako tramvajová doprava 

prvkem kolejové dopravy a která zaujme nejen malé návštěvníky.         

Mimo skutečné exponáty vystavené v reálné velikosti expozici doplní celá řada technických modelů se zvláštním důrazem na 

vývoj průmyslu v regionu.  

V expozici budou jako kurátoři zaměstnáni převážně lidé se zdravotním postižením. Práce kurátora expozice bude pro ně 

důstojným zaměstnáním realizovaným v prostředí s velmi čilou komunikací s návštěvníky. Pro osoby s vadami zraku budou 

vybrané exponáty označeny popiskami v Braillově písmu doplněnými náslechovými průvodcovskými zařízeními. Celá expozice 

bude koncipována jako bezbariérová. 

V samém centru areálu bude rovněž souběžně s tímto záměrem realizována revitalizace veřejného prostoru, kde se počítá 

s osázením zeleně a umístěním mobiliáře pro oddech znavených návštěvníků i hracích prvků pro nejmenší. Tento prostor bude 

sloužit jak pro turisty a návštěvníky z Liberecka, tak ze zahraničí, aby mohli strávit čas oddechu mezi zajímavými exponáty. 

Uvedený park bude koncovým bodem prohlídky všech turistických atrakcí soustředěných na Masarykově tř. (Galerie, 

Severočeské muzeum, ZOO atd.) Výsledkem bude tzv. muzeum v parku. 

Nabídka obdobných aktivit ve městě, kde je vysoká úroveň vzdělanosti v technických oborech, v současné době beze sporu 

chybí. Nejbližší zařízení podobného typu je v Praze – Technické muzeum. Vzhledem k uvedenému způsobu prezentace 

industriálních a technických památek bude tento areál ojedinělý i v rámci republiky. Zcela logicky navazuje na průmyslovou 

historii a budování dopravní infrastruktury ve městě, o které bude vypovídat i názorně vzdělávat.  

Nesporným bonusem představeného záměru je již navázaná přeshraniční spolupráce se spolkem Straßenbahnfreunde Chemnitz 

e.V. (Strasenbahnmuseum Chemnitz), která dává projektu vysokou pravděpodobnost podpory z Programu spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, a to v rámci společně připravovaného projektu. 

Partneři projektu: 

Lead partner:……………………… Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V. (Strasenbahnmuseum Chemnitz) 

Německý partner:…………………..Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH 

Český partner:………………………město Liberec 

Český partner 2……………………..Spolek Technické muzeum Liberec 

Český partner 3……………………..Spolek Boveraclub 

 

Celý projekt disponuje rovněž vysokou podporou podnikatelské sféry, která se v současné době potýká s naprostým nedostatkem 

kapacit technických pracovníků. Proto v návaznosti na popsaný záměr je plánována realizace dalšího zajímavého projektu 

„Dílenská akademie“, který přináší podporu technickým oborům.  

Ve spojení s předkládaným záměrem můžeme hovořit o multiplikačním efektu obou projektů, které mají společné téma 

v podpoře zájmu o techniku, a to pro nejširší veřejnost, s výrazným přesahem právě do oblasti cestovního ruchu ve městě. 
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Projekt dílenské akademie dokonale souzní z dalším projektem využití části areálu a to školou montessori, jejíž základní filozofií 

je rozvíjení samostatnosti a tvořivosti. Zájem o tento pedagogický směr je stále rostoucí a současné podmínky a možnosti již 

nevyhovují. Provozovatelé montessori školy mají o využití jednoho z pavilonů velký zájem a začlenění do komplexu 

Libereckého veřejného technoparku vítají. 

 

 Soulad se strategickými dokumenty města:  

Předkládaný záměr je v souladu s aktualizací Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020.  

Realizací projektu bude podpořen většího počet kulturních akcí ve městě, bude využit potenciál významných osobností regionu a 

tradic ve městě.  

Dojde k eliminaci rizika existence brownfields v centru města.  

Vznikem nové atraktivity budou vytvořeny podmínky pro prodloužení doby návštěvnosti ve městě.  

Bude podpořena nabídka turistických balíčků – ucelených produktů cestovního ruchu.  

Dojde k většímu rozvoji místní ekonomiky v oblasti ubytování, stravování. 

 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?) 

Hlavním cílem projektu je revitalizace a smysluplné využití území, které patří k nejvýznamnější městské části v  historickém 

centru města Liberce a nyní je poměrně zanedbané. Tato městská část je hojně navštěvována návštěvníky města, měla by mít 

tudíž reprezentativní charakter a měla by umět nabídnout důstojné turistické atraktivity. Jen taková cesta povede ke zvýšenému 

turistickému zájmu o město a jeho okolí a prostřednictvím tohoto zájmu bude podpořena místní ekonomická prosperita. 

Projekt nabídne atraktivní technické expozice, industriální památky a především funkčnost a interaktivitu vystavených exponátů. 

Cílem projektu je vytvoření turistické a edukační aktivity ve formě „techno parku“ a s možnou návazností na dílenskou akademii. 

V edukační sféře projekt dlouhodobě podpoří zájem mladých lidí a dětí o techniku a tudíž sekundárně může ovlivnit jejich 

rozhodování v budoucím studijním oboru, respektive  příklon k technickým studijním oborům.  

Z pohledu turistického ruchu nabízí projekt nespornou zajímavost, která návštěvníkům a obyvatelům města nabídne „zažít něco 

nového“ a rozšíří image a atraktivitu města Liberce i s ohlédnutím do významné historie města.  V neposlední řadě možnost jízdy 

historickými tramvajemi je i v rámci republiky ojedinělá a může být lákadlem a podporou pro jiné akce pořádané na území města 

Liberce. Projekt rozvijí i potenciál spolkové činnosti v Liberci, ať už partnera projektu Technického muzea Liberec , či Bovera 

clubu, a vytváří platformu pro aktivity  spolků, orientovaných  na technické památky a historii Liberce. Ve spojení s německým 

partnerem je plánováno pořádání řady společných  přeshraničních akcí, jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky a „fandy“ 

v daném odvětví.  

Na základě výše uvedeného můžeme říci, že hlavními cílovými skupinami v projektu jsou: 

 turisté a návštěvníci města, ať tuzemští, či zahraniční (zejména polská a německá klientela),  

 školní mládež v rámci atraktivity výuky ,  

 rodiče a děti – zájem o historii, atraktivní expozice pro děti (modelové kolejiště...), odpočinek v parku, 

 studenti středních a vysokých škol technického směru,  

 zájmová seskupení občanů zajímajících se o podobnou problematiku 

 

 Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?) 

Projekt bude řešen v jednotlivých etapách a dle jednotlivých aktivit.  

Dílčí cíle projektu: 

1/Cíl – zajištění všech potřebných dokumentů, povolení, dokumentace atd.  Jedná se především o zpracování potřebné projektové 

dokumentace, příprava žádosti a podpůrných příloh pro dotaci, realizace výběrových řízení na dodavatele stavby, služeb, podpisy 

smluv s dodavateli atd.- společná příprava s leadpartnerem a dalšími partnery 

2/Cíl - realizace stavby dle odsouhlaseného harmonogramu prací a jednotlivých aktivit projektu, zajištění potřebné publicity 

projektu, ukončení a předání stavby, vyúčtování a ukončení projektu, kolaudace. – v kooperaci s partnery projektu 
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3/Cíl - provozní etapa – realizace provozu předaného díla, zajištění lidských zdrojů, zajištění správy, údržby výsledků projektu. 

Rozvoj aktivit podporujících výstupy projektu – přeshraniční setkání, slavnosti, nabídka jízdy historickými tramvajemi, případná 

spolupráce s dílenskou akademií, oslovení škol, zajištění potřebného marketingu a reklamy na vhodných portálech jako Kudy 

z Nudy atp.- vysoká spolupráce s partnery projektu 

 

 Aktivity projektu (navazují na dílčí cíle projektu a popisují, jak jich bude dosaženo) 

 

Popis aktivity 

zahájení  

měsíc/r

ok 

ukončení  

měsíc/rok 

Přípravná fáze 

Stanovení realizačního týmu, řízení projektu, studie proveditelnosti  02/2016 03/2016 

Projektové přípravné práce: Průzkumové práce budou-li potřeba, geodetické zaměření, projektové 

práce ve stupních DUR, DSP, PDPS – podklad VZ. Sestavení žádosti včetně relevantních příloh. 
04/2016 07/2016 

Zajištění veškerých výběrových řízení v projektu, tj. výběr dodavatelů stavby, TDI atd.  12/2016 07/2017 

Realizační fáze 

Inženýrská činnost, stavební činnost objektů, autorský dozor, činnost technického dozoru investora 08/2017 10/2018 

Stavební činnost, vnitřní vybavení interiérů, ukončení realizace projektu, předání stavby, kolaudace a 

předložení vyúčtování 
08/2017 

12/2018 

Slavnostní otevření areálu 10/2018 10/2018 

Zajištění publicity projektu 08/2017 12/2018 

Udržitelnost 

Pořádání různých akcí dle naplánované programové nabídky, zajištění předpokládaných a 

plánovaných výstupů projektu, důsledný marketing a reklama - webové portály 
01/2019 12/2023 

   

Rizika projektu  

pro přehlednost uvádíme tabulku: 

 

Druh rizika a 

fáze projektu, 

ve které je 

možné riziko 

očekávat 

Závažno

st rizika 

od 1 

nejnižší 

do 5 

nejvyšší 

Pravděpo

dobnost 

výskytu/č

etnost 

výskytu 

rizika 

(0-1) 

Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v 

projektové 

dokumentaci 

3 0,5 Je eliminováno vhodnou Smlouvou s projektantem, dostatečnou podrobností 

stupně PD a dále přítomností projektanta v roli autorského dozoru stavby 

v průběhu stavby. 

Dodatečné 

změny 

požadavků 

investora 

2 0,1 Veškeré případné požadavky investora na změny v projektu budou řešeny ihned 

zápisem ve stavebním deníku a následným řešením s projektantem stavby 

v koordinaci s TDI. Při dobré PD je toto riziko minimální.   

Nedostatečná 

koordinace 

3 0,3 Stavba bude kontrolována technickým dozorem investora, dále realizačním 

týmem projektu. Bude důsledně dbáno na to, aby byl vybrán kvalitní dodavatel 
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stavebních prací stavebních prací, s dostatečnými zkušenostmi a referencemi. Na stavbě budou 

probíhat pravidelné kontrolní dny a bude se vést stavební deník. Stavba bude 

prováděna dle odsouhlasené projektové dokumentace a vítězného nabídkového 

rozpočtu. Takto by se měla eliminovat zkoumaná rizika. 

Výběr 

nekvalitního 

dodavatele 

3 0,4 K výběru dodavatele stavby bude přistupováno s maximální zodpovědností.  

Výběr dodavatele bude transparentní, zadávací dokumentace bude velmi pečlivě 

zpracována, na základě znalosti zákona o zadávání veřejných zakázek, podmínek 

poskytovatele dotace a v neposlední řadě s uplatněním bohatých zkušeností 

investora. Bude důsledně dbáno na to, aby byl vybrán kvalitní dodavatel 

stavebních prací, s dostatečnými zkušenostmi a referencemi. 

Nedodržení 

termínu realizace 

3 0,3 Termín realizace bude nastaven s rozmyslem, s dostatečnou rezervou, tak, aby 

byl v něm zahrnut i prostor pro případné zdržení například s ohledem na 

nepředvídatelné okolnosti, povětrnostní podmínky. Harmonogram stavby bude 

zakotven pevně ve Smlouvě o dílo s dodavatelem, bude průběžně kontrolován 

tak, aby v případě zdržení bylo možné přijmout potřebná opatření na dodržení 

termínů stavby. 

Živelné pohromy 3 0,1 Riziko, které bude eliminováno v rámci pojištění činnosti dodavatele a rovněž 

činnosti investora 

Nekvalitní 

projektový tým 

1 0,1 Na základě zkušení osob v projektovém týmu je toto riziko velice nízké, bylo 

eliminováno při vhodném výběru zkušených partnerů do týmu. 

 

Finanční rizika 

Neobdržení 

dotace nebo 

navýšení 

rozpočtu 

projektu 

3 0,4 Žadatel je připraven beze zbytku naplnit veškeré závazky, plynoucí z udělení 

dotace, což je nejlepší způsob eliminovat zkoumané riziko.  

Nedostatek 

finančních 

prostředků na 

předfinancování 

a v průběhu 

realizace 

projektu 

1 0,1 S ohledem na charakter a typ žadatele je toto riziko minimální, téměř nulové 

Právní rizika 

Nedodržení 

pokynůpro 

zadávání VZ 

3 0,5 Po ukončení VZ na dodavatele stavby bude předložen před podpisem smlouvy 

s vítězným uchazečem kompletní postup a dokumenty ke kontrole 

k poskytovateli dotace. Pokud bude shledána chyba, bude možné neuzavřít 

smlouvu o dílo, zrušit soutěž a provést nápravné kroky. Riziko nedodržení 

pokynů pro VZ tak bude eliminováno. 

Nedodržení 

podmínek IROP 

2 0,3 Žadatel je připraven řídit projekt podle pravidel poskytovatele dotace a kvalitním 

týmem významně snížit  zkoumané riziko. 

Nedodržení 

právních norem 

ČR, EU 

1 0,1 Žadatel ze své povahy je garantem dodržení uvedených právních závazků a tím  

eliminovat zkoumané riziko. 

Nevyřešené 

vlastnické vztahy 

1 0,1 Eliminováno v přípravné fázi zajištěním platného  stavebního povolení, 

popřípadě územního rozhodnutí. 

 

 

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek) 
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Projekt je určen pro: 

 turisté a návštěvníci města,  

 rodiče a děti – zájem o historii, atraktivní expozice pro děti (modelové kolejiště...), odpočinek v parku,  

 školní mládež v rámci atraktivity výuky , 

 studenti středních a vysokých škol technického směru,  

 zájmová seskupení občanů zajímajících se o podobnou problematiku,  

 Město Liberec - lepší image města, podpora turistického ruchu, atraktivnost pro sídelní obyvatele, 

 Liberecký kraj  - zviditelnění v rámci ČR. 

 

 

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?) 

Dojde k smysluplnému využití území blízko středu města, k jeho revitalizaci. Obyvatelům města a návštěvníkům bude nabídnuta 

atraktivní technická expozice, industriální památky a především funkční a interaktivní exponáty. Dojde k vytvoření turistické a 

edukační aktivity ve formě techno parku s možnou návazností na dílenskou akademii. V edukační sféře bude dlouhodobě 

podporou zájmu mladých lidí a dětí o techniku a tudíž sekundárně může podpořit jejich rozhodování v studijní oblasti a příklon k 

technickým studijním oborům. Z pohledu turistického ruchu projekt nabízí návštěvníkům a obyvatelům města „zažít něco 

nového“ a rozšíří image a atraktivnost města Liberce pro turisty i jeho obyvatele.  V neposlední řadě možnost jízdy historickými 

tramvajemi je i v rámci republiky ojedinělá a muže být lákadlem a podporou i pro jiné akce pořádané na území města Liberce. 

Dojde taktéž k rozvoji spolků v Liberci, jak již partnera projektu Boveraclubu, tak projekt přináší možnou základnu pro spolky 

zajímající se o technické památky, historii Liberce atd. Ve spojení s německým partnerem dojde k rozvoji přeshraniční 

spolupráce a posílení vazeb se sousedním státem a jeho obyvateli. Zvýšením atraktivnosti Liberce díky projektu bude sekundárně 

podpořeno podnikatelské prostředí ve městě v oblasti cestovního ruchu – ubytování, stravování.  

 

Výstupy projektu Revitalizované území areálu bývalých LVT.  

Vazba na jiné projekty: Využití části pavilónu pro dílenskou akademii – návaznost v zájmu o techniku, spolupráce s mládeží. 

B. Projektový tým 

Návrh projektového týmu (jméno a příjmení, odbor nebo organizace + funkce a její popis – pouze klíčoví členové týmu) 

Ing. Jiří Němeček, ředitel spolku Technické muzeum 

Liberec  

koordinátor projektu, celkově řídí a koordinuje projekt, svolává 

schůzky projektového týmu, nese hlavní odpovědnost za přípravu a 

realizaci projektu 

Tomáš Kysela, náměstek  Garant projektu 

Petr Neuhäuser Zajištění koordinace  prací na SML 

Ing. Radka Loučková Kotasová, Regioplan,s.r.o. Zpracovatel záměru 

Ing. Krebs, spolek Boveraclub Partner projektu 

C. Rozpočet a financování (v případě potřeby přiložte samostatnou tabulku) 

Položka odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH 

Příprava projektu 

Projektová dokumentace 1 800 

Projektová příprava, administrace projektu 200 

CELKEM 2 000 
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Realizace projektu 

Stavební náklady (odborný odhad):  

Pavilon G - úprava pláště 100 

Pavilony D,E,I - střechy, osvětlení, vytápění, zateplení, oprava prosklení 15 500 

Koleje – připojení na kolejiště Masarykova třída 5 900 

Renovace dopravních prostředků 3 000 

Publicita 100 

Společné aktivity, setkávání 400 

CELKEM                                                                                                                                                                                            

Rozpočet provozu roční  

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 891 

Náklady na materiál, vodu a energii 180 

Náklady na nákup služeb 273 

Náklady budov a staveb (odpisy)  

Náklady na stroje, zařízení a inventář  

Náklady na nehmotný majetek  

Ostatní náklady provozu akce  

CELKEM 1344 

  

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka % 

kofinancov

ání  

Program přeshraniční spolupráce  - Projekt Chemnitz – LVT Liberec 22 900 000,- 85% 

Státní příspěvek 1 400 000,- 5 % 

Vlastní zdroje 2 700 000,- 10% 

Financování projektu:  

rok 
Město       tis. 

Kč 

Jiné zdroje 

tis. Kč 

Celke

m        

tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2016 2 000 
0 

2 

000   Projektová příprava 

2017 350 
12 650 

13 

000 Realizace projektu 

2018 350 
11 650 

12 

000 Realizace projektu 

CELKEM 2 700  24 300  

27 

000  

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
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Garant projektu: Tomáš Kysela Vlastník projektu  

příprava Externě – Radka Loučková Kotasová Kancelář primátora 

realizace  Externě – Radka Loučková Kotasová nebo dle 

VŘ 

 

provoz Oddělení správy objektů a zařízení  

Záměr zpracoval:  Radka Loučková Kotasová
 

jméno tel. email 

Schváleno projektovou kanceláří dne dne 

Podpis 

vedoucího 

OSRD 

 Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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