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1.200,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

2. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1386, 1400/1 a 1401 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti 
příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínek 
stanovených ve vyjádření obce k předloženému záměru ze dne 30. 11. 2015 a za 
předpokládanou cenu 39.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. 

3. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na 
p. p. č. 484, 487, 488, 489/2, 489/3 a 490/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti 
příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínek 
stanovených TO a za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 88.240,-Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

a  u k l á d á  

Lukáši Pohankovi, starostovi MO, zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle 
schválených usnesení 

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 63/2016 

Informace o současném stavu financování Dětského centra Sluníčko a Zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou péči – Paprsek a návrh dalšího postupu 

Stručný obsah: Na základě usnesení č. 480/2015 RM ze dne 16. 6. 2015, je předložena informace 
ohledně financování Dětského centra Sluníčko a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči – 
Paprsek a následném oslovování a průběhu jednání s jednotlivými obcemi, na základě žádosti 
jejich orgánů sociální péče o děti byly děti v letech 2012-2014 umístěny v Dětském Centru 
Sluníčko a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči – Paprsek a o průběhu jednání 
s Libereckým krajem a MPSV. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o dosavadním postupu oslovení vybraných obcí a stavu jednání s Libereckým krajem 
a státem ohledně převodu zařízení DC Sluníčko 

a  u k l á d á  

PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, ve spolupráci s Tiborem Batthyánym, 
primátorem města, vést další jednání s Libereckým krajem, jehož výsledkem by měl být návrh 
změny zřizovatelů DC Sluníčko a DDM Větrník. Tento návrh bude předložen radě města 
v termínu 3 měsíců 

T: 17. 5. 2016 



 
 

3

USNESENÍ Č. 64/2016 

Strategické podklady pro investiční a dotační politiku statutárního města Liberec  

Stručný obsah: Materiál obsahuje rámcové peněžní toky vyplývající z průběhu projektů 
realizovaných z dotačních prostředků, návrh nové struktury rozpočtového výhled SML na 
období 2016-2020 a podklady pro naplňování a čerpání Fondu rozvoje. Materiály jsou 
předloženy v pracovní podobě k dalším připomínkám. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Předložený návrh - strukturu strategických dokumentů investiční a dotační politiky statutárního 
města Liberec – rámcové peněžní toky vyplývající z průběhu projektů realizovaných z dotačních 
prostředků, návrh nové struktury rozpočtového výhled SML na období 2016-2020 a podklady pro 
naplňování a čerpání Fondu rozvoje, dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, po zapracování připomínek členů rady města 
předložit strategické dokumenty investiční a dotační politiky statutárního města Liberec 
k připomínkám finančnímu výboru, výboru pro rozvoj a územní plánování a zastupitelstvu města 
dne 25. února 2016 jako Informaci 

USNESENÍ Č. 65/2016 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku p. č. 5953, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 5075/1, 5074, k. ú. Liberec, kterým jsou v současné době M. P. a M. I. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 15.000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. 
na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 189/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 207, 
k. ú. Rochlice u Liberce, kterým jsou v současné době D. P. a D. M. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 739/1, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 860/2, k. ú. 
Starý Harcov, kterým jsou v současné době S. B. a S. E. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
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základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky a vodoměrné šachty, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 1176, 1173/2, k. ú. Vesec u Liberce, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1187/3, k. ú. Vesec u Liberce, kterým jsou v současné 
době P. V. a P. H. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.850,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (uložení podzemního vedení NN a umístění přípojkové skříně v pilíři), 
vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 225/2, 226/4, 226/5, 1026, 1027, k. ú. 
Machnín, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky 
složení zálohy ve výši 70.200,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje území, ZŠ Liberec, ulice 5. května 

Stručný obsah: Dne 3. 8. 2015 schválila 5. MRM Usnesením č. 637/2015 projektový záměr 
v programu Integrovaný plán rozvoje území (dále jen IPRÚ). Nyní jsou připraveny podklady 
pro vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost pro projekt „Projektová příprava na akci 
Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního 
vzdělávání a sociální inkluze“. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 
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USNESENÍ Č. 66/2016 

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

Stručný obsah: ZŠ Liberec, Švermova 403/40, tvoří objekty panelového typu s původním 
otopným systémem zásobeným teplem z centrálního zdroje vytápění. Rozvody neumožňují 
vytápění pavilonu družiny a jídelny z důvodu obsahu značného nánosu usazenin v ležatých 
rozvodech, které jsou uloženy v zemi. Běžná údržba spočívající v odpouštění kalů a čištění 
filtrace již není dostatečně účinná pro fungování systému. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města  

2. uzavření smlouvy o dílo na odstranění havárie topného systému ZŠ Liberec, Švermova 403, 
s firmou Ecowatt–EU a.s., Masarykova 519/15, 460 01, Liberec 1, IČ: 27319261, za 
dohodnutou cenu ve výši 312.629,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření smlouvy o dílo 
s firmou Ecowatt–EU a. s., IČ: 27319261 

T: 20. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 67/2016 

Změna platu ředitelky Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, 
příspěvková organizace 

Stručný obsah: Ředitelka mateřské školy oznámila ukončení výkonu metodické činnosti 
v oblasti předškolního vzdělávání. Tato změna má vliv na platové zařazení s účinností od 
1. února 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou platu ředitelky Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, p. o. s účinností od 
1. února 2016 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat ředitelku 
Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, p. o. o usnesení RM 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 68/2016 

Poskytnutí daru Domovu důchodců Ústí nad Orlicí, příspěvkové organizaci 

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad 
Orlicí předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě Města Liberec návrh na schválení 
poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč na úhradu sociálních služeb klientovi organizace, který má 
trvalé bydliště na území statutárního města Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí daru Domovu důchodců Ústí nad Orlicí, příspěvkové organizaci, v celkové výši 2.000,-
 Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpis darovací 
smlouvy s příspěvkovou organizací Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 69/2016 

Uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci 

Stručný obsah: Schválení uzavření nové smlouvy o výpůjčce se základní školou DOCTRINA 
s.r.o. na movité věci pořízené z projektu „Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého 
kraje“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.09/01.0036). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci na dobu neurčitou mezi statutárním městem Liberec 
a s DOCTRINOU - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., IČ 286 95 020, se sídlem 
Na Perštýně 404/44, Liberec IV, 460 01 Liberec, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření a podpis 
smlouvy o výpůjčce 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 70/2016 

Podání dotační žádosti v rámci Výzvy č. 11/2015 Národního programu Životní 
prostředí – 5.1.A 

Stručný obsah: V rámci projektu "Podpora udržitelného rozvoje v Liberci – MA 21" je 
plánováno realizovat v letech 2016 a 2017 soubor aktivit pro nasměrování města k udržitelnému 
rozvoji a aplikaci MA 21 ve všech oblastech rozvoje a řízení města. Projekt bude obsahovat 
následující aktivity: 1. kampaně, semináře a akce k zapojení odborné i široké veřejnosti, 
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2. nastavení sady indikátorů udržitelného rozvoje. Náklady na tyto aktivity budou financovány 
ze zdrojů Výzvy č. 11/2015 z Národního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu 
nepřesáhnou 625 000,- Kč, maximální částka dotace činí 500 000,- Kč (80 % podpora). 
Spoluúčast SML bude činit 125 000,- Kč. Vložená spoluúčast žadatele bude čerpána formou 
mzdového příspěvku pro realizační tým. Náklady na MA 21 jsou v této výši vyčleněny ve 
schváleném rozpočtu SML pro rok 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání Žádosti o poskytnutí podpory pro projekt „Podpora udržitelného rozvoje v Liberci – MA 
21“ v rámci Výzvy č. 11/2015 z Národního programu Životní prostředí podoblast podpory 5.1.A – 
Podpora místní Agendy 21, vyhlášené 28. 12. 2015 Ministerstvem životního prostředí, a to dle 
přílohy, a spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových nákladů 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora, podpisem příslušných dokumentů včetně žádosti 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit Žádost o poskytnutí podpory statutárního 
města Liberec Státnímu fondu životního prostředí ČR 

T: 8. 2. 2016 (do 14:00 hodin – uzávěrka příjmu žádostí) 

USNESENÍ Č. 71/2016 

Podání dotační žádosti v rámci Výzvy č. 11/2015 Národního programu Životní 
prostředí – 5.1.B 

Stručný obsah: V rámci projektu "Energeticky udržitelný Liberec" je plánováno v rámci 
naplňování podmínek členství Paktu starostů a primátorů: 1. zpracovat pro statutární město 
Liberec Akční plán udržitelné energetiky a 2. zorganizovat dny Místní energie. Náklady na tyto 
aktivity budou financovány ze zdrojů Výzvy č. 11/2015 z Národního programu Životní 
prostředí. Žádaná částka činí 740 000 Kč (dotace ve výši 80 %), celkové náklady projektu 
930 000,- Kč (spoluúčast SML 186 000,- Kč). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání Žádosti o poskytnutí podpory pro projekt „Energeticky udržitelný Liberec“ v rámci Výzvy 
č. 11/2015 z Národního programu Životní prostředí podoblast podpory 5.1.B – Pakt starostů 
a primátorů, vyhlášené 28. 12. 2015 Ministerstvem životního prostředí, a to dle přílohy, 
a spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových nákladů 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora, podpisem příslušných dokumentů včetně žádosti 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora, předložit Žádost o poskytnutí podpory statutárního 
města Liberec Státnímu fondu životního prostředí ČR 

T: 8. 2. 2016 (do 14:00 hodin – uzávěrka příjmu žádostí) 
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NTL plynovodní přípojka pro objekt Střední školy strojní, stavební a dopravní 

Stručný obsah: Objekt Střední školy strojní, stavební a dopravní (dále jen SŠSSD) je v současné 
době zásoben parovodní přípojkou z objektu vedlejší výrobní haly společnosti Magna Exteriors 
& Interiors (dále jen Magna). Magna již do budoucna nepočítá s dodáváním tepelné energie pro 
SŠSSD a plánuje zrušit parovodní přípojku pro objekt školy, stejně jako neplánuje 
rekonstruovat výměník pára-horká voda v budově školy. Náklady na realizaci nové parovodní 
přípojky pro SŠSSD napojené na systém zásobení tepelné energie (SCZT) a rekonstrukce 
výměníkové stanice v objektu školy by byly natolik vysoké, že by mohly ohrozit samotnou 
existenci střední školy (náklady by podle vyjádření Teplárny šly v plné výši na vrub SŠSSD). 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku Studie proveditelnosti 
a následná změna územního plánu města Liberec „Tramvajová trať Liberec 
centrum („Rybníček“) – Rochlice“ 

Stručný obsah: Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 272/2015 ze dne 29. 10. 2015 podnět 
k pořízení strategické změny územního plánu města Liberec – 87. změna územního plánu města 
Liberec – tramvajová trať do Rochlice. 87. změna ÚPML bude vycházet ze zpracované studie 
proveditelnosti, která je rovněž předmětem veřejné zakázky. Schválením 87. změny územního 
plánu města Liberec se otevírá možnost financování stavby z IPRÚ. Vzhledem k významu 
realizace tramvajové trati pro rozvoj města je předloženo k odsouhlasení výběrového řízení 
radou města. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 72/2016 

Návrh odpovědi firmě EDI Liberec a.s. na finanční požadavky (ČSPHM 
Stráž n. N.) 

Stručný obsah: Dne 19. 1. 2016 na své schůzi vzala Rada města Liberce na vědomí rekapitulaci 
zásadních kroků v problematice koordinace stavby čerpací stanice pohonných hmot (ČSPHM) 
Stráž nad Nisou stavebníka EDI Liberec, a.s. a záměru umístění nové mimoúrovňové křižovatky 
(MÚK Oblouková) napojující průmyslovou zónu Liberec sever v návrhu nového Územního 
plánu a závěry „Expertního posouzení vlivu záměru druhého komunikačního napojení 
obchodně průmyslové zóny Liberec sever v místě ČSPHM u silnice I/35“ (expertní posouzení) 
zpracovaného firmou DOPAS s.r.o. 
Zároveň byl uložen úkol panu Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právní a veřejných 
zakázek, ve spolupráci s Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního architekta, 
zpracovat návrh odpovědi firmě EDI Liberec a.s. na požadavek finanční kompenzace za údajné 
vícenáklady způsobené koordinací stavby ČSPHM a záměru MÚK Oblouková s předložením do 
rady města. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi firmě EDI Liberec a.s. na finanční požadavky viz písemnost „Vyčíslení 
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vícenákladů vzniklých při přípravě a realizaci ČSPHM Stráž nad Nisou vyvolaných přípravou 
dopravního napojení prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky do obchodně průmyslové zóny 
sever, Liberec z rychlostní silnice R/35“ z 10. 11. 2014 – podle přílohy 2, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit podepsání a odeslání odpovědi firmě EDI 
Liberec, a.s. na požadavek finanční kompenzace za údajné vícenáklady způsobené koordinací 
stavby ČSPHM a záměru MÚK Oblouková 

T: 5. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 73/2016 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec na provoz koupaliště Vápenka  

Stručný obsah: Dne 17. prosince 2015 byl zastupitelstvem města, usnesením číslo 318/2015 
schválen rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh plánu 
hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016. V rozpočtu odboru cestovního 
ruchu, kultury a sportu byla schválena částka na dotaci ve výši Kč 200.000,- vč. DPH na provoz 
koupaliště Vápenka. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Liberec Janu Skalníkovi, s místem 
podnikání Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ: 10427465 ve výši Kč 200.000,- na 
úhradu provozních nákladů koupaliště Vápenka v roce 2016 

2. s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit předložení materiálu do Zastupitelstva města 
Liberec 

T: 25. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 74/2016 

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec JIZERSKÉ, o. p. s. 

Stručný obsah: Dne 17. prosince 2015 byl zastupitelstvem města, usnesením číslo 318/2015 
schválen rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh plánu 
hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016. V rozpočtu odboru cestovního 
ruchu, kultury a sportu byla schválena částka na dotaci ve výši Kč 300.000,- vč. DPH na 
podporu Jizerské lyžařské magistrály. 

Rada města po projednání 



 
 

10

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti JIZERSKÁ, o. p. s, 
IČ: 25412949, zastoupené Ing. Silvií Kalinovou, ředitelkou společnosti, se sídlem Bedřichov 
č. p. 218, 468 12 ve výši Kč 300.000,- na podporu Jizerské lyžařské magistrály v roce 2016 

2. s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit předložení materiálu do Zastupitelstva města 
Liberec 

T: 25. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 75/2016 

Výjimka ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním 
městem Liberec – nákup publikace Liberec, autor Libor Sváček a schválení 
návrhu smlouvy o dodání zboží. 

Stručný obsah: Schválení výjimky ze Směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek 
Statutárním městem Liberec na nákup publikace Liberec - Libor Sváček pro sklad propagace 
oddělení městské informační centrum a schválení návrhu smlouvy o dodání tohoto zboží 
z důvodu probíhající reedice. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec  v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro nákup 
500 kusů publikace „Liberec - Libor Sváček“ od dodavatele Vydavatelství MCU, s.r.o., se 
sídlem Soukenická 43, 381 01 Český Krumlov, IČ: 260 99 900 za cenu 140 000,- Kč bez 
DPH 

2. uzavření smlouvy o reklamě a dodání zboží dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit uzavření 
smlouvy o dodání zboží mezi statutárním městem Liberec a Vydavatelstvím MCU s.r.o. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 76/2016 

Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
a uzavření smlouvy o správě a provozování expozice obecně prospěšnou 
společností ARCHA 13 o.p.s. 

Stručný obsah: Expozice Zapomenuté dějiny města Liberce byla provozována v 1. podzemním 
podlaží budovy historické radnice od 1. 7. 2014 do 4. 1. 2016 Komunitním střediskem 
KONTAKT Liberec, p. o. (včetně přerušení provozování po dobu rekonstrukce restaurace). 
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Statutární město Liberec zamýšlí stávající expozici nejen zatraktivnit a rozšířit, ale především ji 
nabídnout široké veřejnosti v několika jazykových mutacích. Zájem o provozování expozice 
s uvedenými podmínkami na základě vyvěšeného záměru projevila jenom společnosti 
ARCHA 13 o.p.s., která doručila statutárnímu městu Liberec dne 6. 11. 2015 písemnou nabídku. 
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu nabídku zpracoval a radě města předkládá ke 
schválení žádost o udělení výjimky ze směrnice 3RM rady města na provozování expozice od 
1. 3. 2016, návrh smlouvy ke správě a provozování expozice novým provozovatelem 
ARCHA 13 o.p.s. a návrh na navýšení rozpočtu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu o 
částku 220 000 Kč na rok 2016 na provozování expozice. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě bodu 6.18 směrnice 3RM, zadávání 
veřejných zakázek (Všeobecná výjimka pro radu města) a uzavření Smlouvy o správě 
a provozování expozice Zapomenuté dějiny města Liberce provozovatelem 
ARCHA 13 o.p.s. na dobu určitou 5 let, dle přílohy č. 1 

2. předání nebytových prostor expozice v 1. podlaží budovy historické radnice oddělením 
provozu a správy budov novému provozovateli ARCHA 13 o.p.s. 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, 

a) zajistit předání nebytových prostor expozice novému provozovateli ARCHA 13 o.p.s. 
prostřednictvím oddělení provozu a správy budov 

T: do 29. 2. 2016 

b) zajišťovat prostřednictvím oddělení provozu a správy budov spolupráci s provozovatelem ve 
věci údržby nebytových prostor a poskytování médií 

T: od 1. 3. 2016 po dobu platnosti smlouvy o provozování expozice 

2. Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, 

a) zajistit uzavření smlouvy o správě a provozu expozice Zapomenuté dějiny města Liberce 
provozovatelem ARCHA 13 o.p.s. na dobu určitou 5 let 

T: do 29. 2. 2016 

b) zařadit do rozpočtu SML, odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, v rámci nejbližšího 
rozpočtového opatření 2016 částku 220 000 Kč na provozování expozice Zapomenuté dějiny 
města Liberce pro rok 2016 

T: nejbližší rozpočtové opatření SML 2016 

USNESENÍ Č. 77/2016 

Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2016  

Stručný obsah: Materiál předkládá ke schválení radě města neschválení plánu obnovy veřejného 
osvětlení a světelných signalizačních zařízení předloženého firmou Eltodo Citelum. Dále 
materiál navrhuje věcné a finanční plnění plánu obnovy veřejného osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení na rok 2016 předložené odborem správy veřejného majetku. 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

plán obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení pro rok 2016, předložený 
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společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., předaný dne 30. 11. 2015 městu Liberci 

s c h v a l u j e  

Věcný a finanční rámec obnovy veřejného osvětlení na rok 2016 v následujícím členění: 
1. Obnovu veřejného osvětlení (svítidla, stožáry, kabelové vedení) na komunikacích Oblačná, 

vnitroblok Rumjancevova a komunikace Milady Horákové v rámci opravy předmětných 
částí komunikací v roce 2016 v celkové částce 4.000.000,0 Kč 

2. Obnovu zapínacích míst na komunikacích Libušina, Rychtářská a Halasova a dalších 3 ks 
zapínacích míst, které vyplynou z periodických kontrol systému veřejného osvětlení 
a revizních zpráv v celkové částce 300.000,0 Kč 

3. Obnovu sítě veřejného osvětlení ve spolupráci s opravami vedení ve vlastnictví společnosti 
ČEZ a.s., které si společnost ČEZ naplánuje včetně realizace v roce 2016 v celkové částce 
1.600.000,0 Kč 

4. Obnovu kabelových polí, stožárů a svítidel vyžadující zásah většího charakteru do soustavy 
veřejného osvětlení v celkové částce 1.676.000,0 Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. projednat se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. usnesení rady města včetně seznámení 
s podklady pro přijaté usnesení 

T: 02/2016 

2. zajistit plnění schváleného věcného a finančního plánu obnovy světelných zařízení na rok 
2016 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 78/2016 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě 

Stručný obsah: Smluvní strany uzavřely dne 9. června 2015 Smlouvu o finanční spolupráci ve 
veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 a 2016 č. LK: OLP/3066/2014 a č. SML: 7/15/0025 
(dále jen „Smlouva“). Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl přijat z důvodu vymezení rozsahu 
dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 545 011 hrazené Libereckým krajem v roce 2016 
a stanovení výše příspěvku Kraje v roce 2016. 
Město na základě smlouvy s dopravcem zajistí provozování částí spojů dle přílohy č. 1 
v celkovém rozsahu 299.302 vozokilometrů za kalendářní rok. Výše příspěvku závisí na počtu 
skutečně ujetých kilometrů a činí 52,98 Kč/vozkm (zaokrouhleno). Celková výše částky, kterou 
je Kraj povinen Městu na základě této smlouvy uhradit činí maximálně 15.857.020 Kč (slovy: 
patnáctmilionůosmsetpadesátsedmtisícdvacetkorunčeských) za kalendářní rok. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě  
pro rok 2015 a 2016 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis dodatku 

T: 02/2016 
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USNESENÍ Č. 79/2016 

Vyúčtování opravy a údržby autobusových zastávek a čekáren MHD 

Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města o vyúčtování nákladů na údržbu 
přístřešků autobusových zastávek a čekáren v majetku statutárního města Liberce za období 
červenec až prosinec 2015. Vyúčtování probíhá podle uzavřené smlouvy o spolupráci mezi 
statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. 
(Smlouva o spolupráci, čj.: 11551010). 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyúčtování nákladů na údržbu přístřešků autobusových zastávek a čekáren v majetku statutárního 
města Liberec za období červenec až prosinec 2015 

USNESENÍ Č. 80/2016 

Žádost o změnu jízdních řádů na lince č. 17, č. 26 a č. 55 

Stručný obsah: Na základě připomínek cestujících linky č. 17 (Fügnerova – Aréna) ve věci 
žádosti o navýšení počtů spojů na lince č. 17 plánuje DPMLJ s účinností od 28. 2. 2016 změnu 
jízdního řádu na této lince. K žádosti o úpravu jízdního řádu na lince č. 17 se připojilo 153 
občanů (viz podpisový arch v příloze). V rámci této změny dojde k navýšení ujetých vzkm na 
lince č. 17 v období od 28. 2. 2016 do 31. 12. 2016 o 4,4tis. vzkm (x 32,50 Kč = 143.000,- Kč). 
Na základě setkání primátora s občany Krásné Studánky dne 26. 10. 2015 byl vznesen občany 
požadavek na posílení spojů na lince č. 26 v dopoledních hodinách a úpravu vybraného školního 
spoje na lince č. 55. V rámci této změny dojde k navýšení ujetých vzkm na lince č. 26 a 55 
o 13,2tis. vzkm/rok (x 32,50-Kč = 429.000,-Kč). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navrženou změnu jízdního řádu na lince č. 17, č. 26 a č. 55 od 28. 2. 2016 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně informovat 
společnost DPMLJ a.s. o přijatém usnesení rady města  

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 81/2016 

Stanovisko SML ke stavbě "Bytový dům Papírové nám. Liberec" 

Stručný obsah: Statutární město Liberec obdrželo dne 14. 1. 2016 od MML, odboru dopravy 
oznámení o zahájení řízení o povolení připojení a zvláštního užívání komunikace v rámci stavby 
"Bytový dům Papírové nám. Liberec". Součástí tohoto oznámení je i výzva statutárnímu městu 
Liberec, jako vlastníkovi dotčených komunikací k vydání stanoviska nebo uplatnění námitek. 

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

oznámení o zahájení řízení o povolení připojení a zvláštního užívání komunikace v rámci stavby 
"Bytový dům Papírové nám. Liberec" dle přílohy č. 1, které bylo statutárnímu městu Liberec 
doručeno dne 14. 1. 2016 pod CJ MML 009527/16. Součástí tohoto oznámení je i výzva 
statutárnímu městu Liberec, jako vlastníkovi dotčených komunikací, k vydání stanoviska nebo 
uplatnění námitek s termínem do 12. 2. 2016 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, v souladu 
s usnesením Rady města Liberec č. 936/2015 vydat nesouhlasné stanovisko za vlastníka 
komunikace k připojení bytového domu a zvláštnímu užívání silničního pozemku v rámci stavby 
"Bytový dům Papírové nám. Liberec" a to dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 se zdůvodněním 
vypracovaným odborem hlavního architekta 

T: 8. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 82/2016 

Úprava Všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet  

Stručný obsah: Materiál předkládá ke schválení radě města upravený dokument Všeobecné 
podmínky pro vydávání parkovacích karet (dále jen PK) ve statutárním městě Liberec“, který 
konkrétně specifikuje postupy a podmínky vydávání parkovacích karet. V novém dokumentu 
došlo k doplnění některých pravidel a postupů, k podrobnějšímu vyspecifikování podmínek 
procesu vydávání PK, k úpravě v procesech schvalování výjimek, které lze v rámci dokumentu 
udělit. Byly vydefinovány způsoby platby. U servisních PK došlo k úpravě časů, také byla 
změněna pravomoc schvalování vydání PR servisních pro město a ke vzorovým žádostem byly 
doplněny dva vzorové dokumenty čestného prohlášení. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

„Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec“ schválené 
Radou města Liberec dne 20. 10. 2015 usnesením č. 847/2015 

s c h v a l u j e  

„Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec“ s platností 
od 2. 2. 2016, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zveřejnit Všeobecné 
podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec a zajistit vydávání 
parkovacích karet v souladu s tímto dokumentem 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 83/2016 

Zimní údržba komunikací – fakturační výkony TSML a. s 

Stručný obsah: Dne 25. 11. 2015 obdržel odbor správy veřejného majetku (dále jen odbor SM) 
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žádost společnosti Technické služby města Liberce a.s. (dále je TSML) o uzavření dodatku ke 
smlouvě č. TSML 11/07 ve věci návrhu řešení úhrady nákladů na držení kapacit pro externí 
subdodavatele zimní údržby komunikací spol. TSML (zejména komunikací III. kategorie). 
Vzhledem k doporučení advokátní kanceláře Heřmánek a Černý předmětný dodatek neuzavírat 
a nefakturovat pohotovost (náklady na držení kapacit), navrhl odbor SM s gesčním náměstkem 
p. Tomášem Kyselou v období zimní údržby komunikací fakturaci zajišťování činností 
dispečinků zimní údržby komunikací. Fakturace činnosti dispečinků byla podpořena advokátní 
kanceláří Heřmánek a Černý. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. žádost společnosti Technické služby města Liberce, a.s. na uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě o dílo č. 9/07/0014 (TSML/11/07) dle přílohy č. 1 

2. právní stanovisko advokátní kanceláře Heřmánek & Černý, IČ: 24164551, Dřevná 382/2, 
120 00 Praha 2 k návrhu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. TSML 11/07 uzavřené mezi 
statutárním městem Liberec a společností Technické služby města Liberce, a.s. dne 
1. 2. 2007 dle přílohy č. 2 

3. vzorový přehled odpracovaných hodin pracovníků zajišťujících dispečink zimní údržby 
komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce v souladu s operačním plánem zimní 
údržby komunikací dle přílohy č. 3 

s c h v a l u j e  

neuzavírat dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 9/07/0014 a postupovat při úhradě činnosti dispečinku 
č. 1 a 2 a vedoucích zaměstnanců v rámci zimní údržby dle stávající smlouvy o dílo č. 9/07/0014 
(přílohy č. 2, této smlouvy) 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat o usnesení 
Rady města Liberce spol. Technické služby města Liberce a.s. 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 84/2016 

Dodatek č. 27 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby 

Stručný obsah: Dodatek je vypracován za účelem zajištění dopravní obslužnosti Kraje na 
částích spojů vymezených v Příloze č. 1 (linka TRAM č. 11) tohoto dodatku a v rozsahu, ve 
kterém se nacházejí za hranicemi územního obvodu objednatele, dopravcem v návaznosti na 
dopravní obslužnost zajišťovanou na základě Smlouvy, a to za níže smluvenou odměnu a pro 
níže smluvené období. Tímto dodatkem se rozšiřují parametry Smlouvy pro období od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016. Tento Dodatek rozšiřuje rozsah dopravní obslužnosti zajišťované dopravcem 
dle Smlouvy. 
Dopravce je povinen zajistit provozování části linky TRAM č. 11 a spojů dle Přílohy č. 1 
v celkovém rozsahu 299 302 vozokilometrů (hrazených LK) za kalendářní rok za kompenzaci 
určenou dle počtu skutečně ujetých kilometrů. Smluvní strany se dohodly, že kompenzace za 
jeden takový kilometr činí 52,98 Kč. Celková výše částky, kterou je objednatel povinen dopravci 
na základě této smlouvy uhradit činí maximálně 15.857.020,- Kč (slovy: 
patnáctmilionůosmsetpadesátsedmtisícdvacetkorunčeských) za kalendářní rok. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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uzavření Dodatku č. 27 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis tohoto 
dodatku  

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 85/2016 

Jmenování Mgr. Martiny Rosenbergové do Správní rady Fondu rozvoje 

Stručný obsah: Vzhledem k tomu, že ČSSD nemá dosud ve Správní radě Fondu rozvoje 
zastoupení, zastupitelský klub ČSSD do SR Fondu rozvoje nominoval Mgr. Martinu 
Rosenbergovou. 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

členkou Správní rady Fondu rozvoje Mgr. Martinu Rosenbergovou (ČSSD) 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit jmenování Mgr. Martiny Rosenbergové členkou 
Správní rady Fondu rozvoje 

T. neprodleně 

USNESENÍ Č. 86/2016 

Žádost o povolení použití znaku města Liberce 

Stručný obsah: V rámci přeshraničního projektu „ Umění prohloubí vztahy Liberce a Žitavy“ 
budou vydány propagační materiály, které budou označeny jak znakem města Žitavy, tak také 
znakem města Liberce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města v rámci přeshraničního projektu „Umění prohloubí vztahy Liberce a Žitavy“, 
jehož „lead partnerem“ je partnerské město Žitava a druhým partnerem je město Liberec, na 
propagační materiály vydané v rámci tohoto projektu 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, vyrozumět partnerské 
město Žitava o rozhodnutí rady města 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 87/2016 

Darovací smlouva 

Stručný obsah: Uzavření darovací smlouvy mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. 
(dárce) a statutárním městem Liberec (obdarovaný). Předmětem darovací smlouvy je peněžitý 
dar ve výši 40.000,- Kč, který dárce bezplatně předává obdarovanému do jeho vlastnictví na 
pořádání plesu primátora statutárního města Liberce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a statutárním městem 
Liberec dle přílohy  

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, výše uvedenou darovací smlouvu podepsat 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 88/2016 

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Stručný obsah: Spolek LUNGTA se obrátilo na zástupce statutární město Liberec, aby 
projednali možnost připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s postoupením žádosti o vyvěšení tibetské vlajky do zastupitelstva města 

a  u k l á d á  

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru Kancelář primátora, předložit materiál k rozhodnutí 
zastupitelstvu města 

T: 25. 2. 2016 

Informace k usnesení č. 996/2015 materiálu Závady ve fungování odboru 
Stavební úřad MML  

Stručný obsah: Na základě úkolu rady města je předkládána informace o prošetření skutečností, 
uvedených v důvodové zprávě materiálu, předloženého radě města dne 1. 12. 2015. 
V předkládané informaci je proveden rozbor možnosti vrchnostensky přezkoumávat postupy 
Stavebního úřadu Liberec, učiněné v přenesené působnosti, posouzení činnosti stavebního úřadu 
z hlediska poskytovatele informací pro pořizování územně analytických podkladů a pro 
pořizování územně plánovací dokumentace. Součástí informace je i přehled stížností 
směřovaných na činnost stavebního úřadu. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 
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Přílohy: 

k usnesení č. 64/2016 
k usnesení č. 66/2016 
k usnesení č. 69/2016 
k usnesení č. 70/2016 
k usnesení č. 71/2016 
k usnesení č. 72/2016 
k usnesení č. 73/2016 
k usnesení č. 74/2016 
k usnesení č. 75/2016 

k usnesení č. 76/2016 
k usnesení č. 78/2016 
k usnesení č. 80/2016 
k usnesení č. 81/2016 
k usnesení č. 82/2016 
k usnesení č. 83/2016 
k usnesení č. 84/2016 
k usnesení č. 87/2016 

 

V Liberci dne 4. února 2016 

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

 



Název
UC 2014 RU 2015 RS 2016

A) Daňové příjmy a poplatky 1 325 581 1 317 139 1 349 661
Daňové příjmy ze státního rozpočtu 1 020 750 1 034 408 1 067 000
Daň z příjmu FO 240 316 245 000 260 000
Daň z příjmu právnických osob 243 738 245 000 250 000
Daň z přidané hodnoty 495 557 500 000 520 000
Daňové příjmy a poplatky upravené městem 274 223 257 801 256 611
Daň z nemovitosti 125 309 125 000 125 000
Poplatky ‐ sběr, přepravu a třídění komunálního odpad 43 457 45 000 45 000
Odvody ‐ výtěžek z provozování loterií 3 770 4 000 3 500
Odvody ‐ výherní hrací přístroje 72 075 58 000 60 000
Správní poplatky 30 607 24 930 26 050
B) Přijaté transfery 199 265 277 228 67 881
Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci dotač. vztahu 65 138 64 916 64 900
C) Příjmy z hospodářské činnosti města 56 546 4 447 17 180
Příjmy ‐ odvod z hospodářské činnosti města 56 546 4 447 17 180
D) Příjmy ze společností a podílů v nich 245 938 48 898 42 000
Příjmy z hospodáření 9 229 12 458 6 000
Podíl na zisku a z dividend ASA 5 782 7 622 5 000
Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec 3 447 4 336 0
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS 0 500 1 000
Podíl na zisku a z dividend TSML 0 0 0
Podíl na zisku a z dividend SAJ 0 0 0
Podíl na zisku a z dividend  ELSET 0 0 0
Podíl na zisku a z dividend SVS 0 0 0
Další příjmy 236 709 36 441 36 000
Příjmy ‐ splátky půjčených prostředků od SAJ 167 386 5 000 5 000
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené (SAL) 24 941 23 941 23 500
Úrokový výnos z půjčky (SAL) 7 500 7 500 7 500
Úrokový výnos z půjčky (SAJ) 36 882 0 0
E) Fondy oprav a investic ‐ příjmy 35 574 37 466 38 076
Odvody ‐ odpisy MŠ 6 808 7 281 7 234
Odvody ‐ odpisy ZŠ 14 416 15 068 14 934
Odvody ‐ odpisy Botanická zahrada 244 244 252
Odvody ‐ odpisy Zoologická zahrada 1 814 1 814 2 430
Odvody ‐ odpisy Divadlo F X Šaldy 8 475 9 417 9 374
Odvody ‐ odpisy Naivní divadlo 2 780 2 780 2 989
Odvody ‐ odpisy Dětské centrum Sluníčko 789 789 789
Odvody ‐ odpisy Centrum zdravotní a sociální péče 54 54 54
Odvody ‐ odpisy Městské lesy 20 20 20
Odvod z investičního fondu (Zoologická zahrada) 175 0 0
F) Dotační fond města ‐ příjmy 0 0 0
G) Financování, kladné úroky apod. 23 392 54 685 70 183
Příjmy ze zůstatků minulého roku
Příjmy ‐ výnosy z amortizačního fondu 9 823 10 000 10 000
Příjmy z úroků ‐ dluhopis 13 304 44 377 60 000
Kladné úroky z provozních účtů města 266 308 183
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené 52 294 94 585 65 315
Příjmy z pokut 9 026 9 241 9 333
Příjmy ostatní 43 268 85 344 55 982
Příspěvek na provozní ztrátu z KÚLK ‐ DPMLJ 4 477 8 688 3 279
Příspěvek na provozní ztrátu (drážní doprava) 0 15 765 15 765
Elektrošrot 460 440 350
EKO KOM ‐ sběr surovin 5 472 6 000 4 500
H) Možné nové příjmy 0 0 0
zvýšení daně z nemovitostí 0 0 0
změna koeficientu Vratislavice 0 0 0
amortizační fond ‐ podpora investic 0 0 0

Příloha k usnesení č. 64/2016



PŘÍJMY CELKEM 1 948 999 1 865 340 1 674 190

Příloha k usnesení č. 64/2016



výhled 2017
výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020

1 416 484 1 459 407 1 485 676 1 512 804
1 132 063 1 182 722 1 208 777 1 235 638
277 163 293 787 299 663 307 155
265 553 275 620 281 132 288 161
548 497 571 440 585 726 597 441
256 282 248 405 248 477 248 602
125 000 125 000 125 000 125 000
45 000 45 000 45 000 45 000
4 000 4 000 4 000 4 000

58 000 50 000 50 000 50 000
28 140 28 281 28 422 28 564
65 943 66 274 66 608 67 943
65 567 65 895 66 224 66 555
18 500 18 500 18 500 18 500
18 500 18 500 18 500 18 500
45 075 47 113 48 151 49 189
9 000 11 000 12 000 13 000
5 000 5 000 5 000 5 000
2 000 3 000 3 000 3 000
1 000 1 000 1 000 1 000

0 0 0 0
0 0 0 0

1 000 2 000 3 000 4 000
0 0 0 0

36 075 36 113 36 151 36 189
5 000 5 000 5 000 5 000
23 500 23 500 23 500 23 500
7 575 7 613 7 651 7 689
0 0 0 0

38 092 38 092 38 092 38 092
7 329 7 329 7 329 7 329

15 073 15 073 15 073 15 073
244 244 244 244

2 430 2 430 2 430 2 430
9 374 9 374 9 374 9 374
2 780 2 780 2 780 2 780
789 789 789 789
54 54 54 54
20 20 20 20
0 0 0 0
0 0 0 0

3 311 3 313 3 314 3 316

3 000 3 000 3 000 3 000
0 0 0 0

311 313 314 316
73 110 55 174 71 222 80 270
9 333 9 333 9 333 9 333

63 777 45 841 61 889 70 937 co to je a a co jsou řádky níže???
8 500 8 500 8 500 8 500

15 770 15 770 15 770 15 770
350 350 350 350

4 870 4 870 4 870 4 870
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Příloha k usnesení č. 64/2016



1 690 005 1 717 363 1 761 053 1 799 604

Příloha k usnesení č. 64/2016



Název UC 2014 RU 2015 RS 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020

A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise ‐ odmě 7 719 8 161 8 477 8 571 8 657 8 743 8 840

B) Odbory Magistrátu 986 073 804 103 573 403 476 535 477 700 478 836 479 955
odbory magistrátu ‐ státní správa 2 514 3 585 960 937 948 958 966
z toho osobní 60 059 68 625 78 298 78 298 78 298 78 298 78 298
odbory magistrátu  ‐ samospráva 852 397 650 648 401 448 296 817 299 646 302 467 305 180
z toho osobní 71 103 81 245 92 697 92 697 92 697 92 697 92 697
odbor kontroly a interního auditu 16 18 20 20 20 20 20
kancelář primátora 1 100 4 351 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
odbor právní a veřejných zakázek 319 832 832 833 834 835 836
odbor správy veřejného majetku 166 323 156 233 29 157 29 157 29 157 29 157 29 157
kancelář tajemníka 179 172 194 575 213 612 213 612 213 612 213 612 213 612
stavební úřad 5 25 25 25 25 25 25
odbor životního prostředí 1 922 1 741 325 325 325 325 325
odbor správní a živnostenský 57 86 90 90 90 90 90
odbor sociální péče 360 1 383 170 170 170 170 170
odbor dopravy 170 350 350 350 350 350 350
odbor informatiky a řízení procesů 40 212 56 889 4 353 4 353 4 353 4 353 4 353
odbor ekonomiky 151 126 213 455 198 619 101 750 102 914 104 049 105 167
odbor majetkové správy 49 209 20 395 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488
odbor strategického rozvoje a dotací 152 195 44 419 15 581 15 581 15 581 15 581 15 581
odbor hlavního architekta 1 934 4 838 8 519 8 519 8 519 8 519 8 519
odbor cestovního ruchu a sportu 220 154 3 616 49 914 49 914 49 914 49 914 49 914 vyčlenit nájemné SAL
odbor školství, kultury a sociálních věcí 21 798 24 390 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
odbor ekologie a veřejného prostoru 0 76 508 11 449 11 449 11 449 11 449 11 449

C) Výdaje na hospodářskou činnost města 0 0 0 0 0 0 0
městské byty
ostatní náklady

D) Organizace města/s účastí města a další  738 506 848 028 939 451 926 497 930 223 932 315 935 236
Botanická zahrada 13 726 13 511 14 046 14 046 14 046 14 046 14 046
Provozní příspěvek 10 915 10 700 10 930 10 930 10 930 10 930 10 930
Příspěvek na odpisy 2 811 2 811 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116
Dotace a další externí zdroje
Zoologická zahrada 40 785 49 049 42 385 42 385 42 385 42 385 42 385
Provozní příspěvek 27 200 32 500 31 295 31 295 31 295 31 295 31 295
Příspěvek na odpisy 10 632 11 936 11 090 11 090 11 090 11 090 11 090
Dotace a další externí zdroje 2 954 4 613 0 0 0 0 0
Divadlo F X Šaldy 77 678 83 081 77 886 77 730 77 730 77 730 77 730
Provozní přspěvek 68 332 73 300 75 300 75 300 75 300 75 300 75 300
Příspěvek na odpisy 2 246 2 285 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430
Dotace a další externí zdroje 7 100 7 496 156 0 0 0 0
Naivní divadlo 12 517 13 697 11 112 11 514 11 515 11 516 11 517
Provozní příspěvek 10 310 10 300 10 590 10 590 10 590 10 590 10 590
Příspěvek na odpisy 472 571 522 522 522 522 522
Dotace a další externí zdroje 1 735 2 827 0 402 403 404 405
Dětské centrum Sluníčko 28 512 30 480 25 155 25 155 25 155 25 155 25 155
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Provozní příspěvek 21 500 23 995 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200
Příspěvek na odpisy 940 956 955 955 955 955 955
Dotace a další externí zdroje 6 072 5 528 0 0 0 0 0
Centrum zdravotní a sociální péče 20 539 23 497 20 170 20 170 20 170 20 170 20 170
Provozní příspěvek 18 000 18 700 19 370 19 370 19 370 19 370 19 370
Příspěvek na odpisy 697 767 800 800 800 800 800
Dotace a další externí zdroje 1 842 4 030 0 0 0 0 0
Komunitní středisko Kontakt 4 729 4 842 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670
Provozní příspěvek 4 703 4 837 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670
Dotace a další externí zdroje 26 5 0 0 0 0 0
DPMLJ a s 205 277 229 843 209 444 215 029 215 214 216 015 217 635
Příspěvek města na úhradu ztráty z provozování MHD 200 800 205 390 190 400 190 400 190 400 191 015 192 447
Externí příspěvky na MHD ‐ kraj apod.
Příspěvek na provozní ztrátu ‐ příměstská autobusová doprav 4 477 8 688 3 279 8 627 8 691 8 757 8 822
Příspěvek na provozní ztrátu ‐ drážní doprava  0 15 765 15 765 16 002 16 122 16 243 16 365
TSML a s 102 083 112 464 99 523 99 523 99 523 99 523 99 523
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06 44 066 21 866 21 938 21 938 21 938 21 938 21 938
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06 0 19 631 19 585 19 585 19 585 19 585 19 585
Zimní údržba a zimní a letní čištění 44 888 52 967 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000
Parkovací systém 13 129 18 000 0 0 0 0 0
Ještědská sportovní, spol s r.o. 18 022 15 091 21 950 21 775 21 888 22 000 22 112
Plavecký bazén ‐ příspěvek na média 10 219 9 600 8 850 8 983 9 051 9 119 9 187
Plavecký bazén ‐ příspěvek na hygienu a bezpečnost 1 511 1 500 1 500 1 523 1 534 1 546 1 557
Plavecký bazén ‐ příspěvek na opravy a údržbu 975 900 900 914 920 927 934
Plavecký bazén přístavba ‐ příspěvek média 3 260 3 000 3 000 3 045 3 068 3 091 3 114
Plavecký bazén přístavba ‐ teplo 0 0 4 700 4 410 4 415 4 418 4 420
Plavecký bazén přístavba ‐ elektrická energie 0 0 3 000 2 900 2 900 2 900 2 900
Plavecký bazén přístavba ‐ finančnívypořádání 2 057 91 0 0 0 0 0
Komunitní práce  o. p. s. 4 500 4 415 4 400 5 000 5 000 5 000 5 000
Příspěvek na činnost 4 500 4 415 4 400 5 000 5 000 5 000 5 000
A.S.A  s.r.o. 0 0 85 300 85 300 85 300 85 300 85 300
Nebezpečné odpady VOK ‐ smlouva 0 0 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400
Úhrada svozové společnosti ASA 0 0 64 700 64 700 64 700 64 700 64 700
Sběrný dvůr ‐ smlouva 0 0 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
Separovaný sběr,PET ‐ smlouva 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Liberecká IS 0 0 35 697 33 200 33 200 33 200 33 200
Provoz a správa IS MML 0 0 35 697 33 200 33 200 33 200 33 200
Mateřské školy 28 003 28 767 28 234 29 028 29 086 29 144 29 202
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ‐ provoz 5 687 5 423 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ‐ energie 15 509 16 063 15 000 15 663 15 702 15 741 15 781
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ‐ odpisy 6 808 7 281 7 234 7 365 7 384 7 402 7 421
Ostatní výdaje
Základní školy 86 778 108 627 86 844 90 410 90 599 90 788 90 978
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ‐ provoz 25 203 24 939 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ‐ energie 42 733 42 607 42 000 41 798 41 903 42 007 42 112
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ‐ odpisy 14 416 15 068 14 934 15 148 15 186 15 224 15 262
Ostatní výdaje 4 426 26 013 910 4 464 4 510 4 556 4 604
Městská policie 46 522 49 929 49 700 50 218 52 542 52 608 52 674
Platy a podobné a související výdaje 39 615 43 879 43 035 45 186 47 446 47 446 47 446
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Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 677 4 761 6 665 5 031 5 096 5 161 5 227
Investiční nákupy a související výdaje 2 230 1 288 0 0 0 0 0
Dotace 1 1 1 1 1 1 1
Veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/ 32 909 65 222 106 825 85 299 85 998 86 704 87 417
Opravy VO a SSZ 15 737 51 598 88 258 81 647 82 300 82 960 83 626
Služby ‐ VO a SSZ ‐ jak se liší?? 3 032 3 722 18 567 3 652 3 698 3 744 3 791
Náhrady za náklady soudního řízení 14 140 9 902 0 0 0 0 0
Spacium 148 200 0 0 0 0 0
dotace na činnost 148 200 0 0 0 0 0
Městský stadion ‐ koncesní smlouva 15 580 15 106 15 800 15 736 15 893 16 052 16 212
Koncesní smlouva ‐ Městský stadion Liberec 15 580 15 106 15 800 15 736 15 893 16 052 16 212
Městské lesy 197 206 310 310 310 310 310
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ‐ provoz  98 105 200 200 200 200 200
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ‐ odpisy 99 102 110 110 110 110 110

E) Fondy oprav a investic 9 998 116 296 140 000 141 000 161 000 186 000 216 000

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 5 815 40 168 45 000 35 000 35 000 40 000 50 000
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 4 183 9 992 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 0 2 217 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 0 5 659 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací 0 44 911 46 000 35 000 40 000 40 000 50 000
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 0 1 003 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Fond pro výkupy nemovitostí 0 4 346 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Fond pro rozvoj sociálního bydlení 0 1 003 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 0 2 503 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Fond pro opravy a vybavení ostatní 0 1 592 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Fond pro kofinancování evropských projektů 0 2 503 3 000 25 000 40 000 50 000 50 000 50% hrubého odhadu
Fond pro informační technologie 0 403 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Fond cyklodoprava 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Rezerva fondu oprav a investic 0 0 0 10 000 20 000

F) Dotační fondy města 12 446 13 728 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800
Ekofond 437 665 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Fond zdraví a prevence 324 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Fond rozvojové spolupráce 53 98 800 800 800 800 800
Fond vzdělávání 794 732 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Rezervní fond 560 812 0 0 0 0 0
Fond kultury a cestovního ruchu 676 844 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Sportovní fond 9 604 10 278 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Městský fond rozvoje bydlení 0 0 0 0 0 0 0

Jiné výdaje (náklady) 133 654 0 0 5 400 11 600 11 600 11 600

KNL spolupodíl modernizace 5400 11600 11600 11600

Rezerva 0 0 0 10 000 10 000 25 000 25 000

VÝDAJE CELKEM 1 888 395 1 790 317 1 679 130 1 585 803 1 616 980 1 660 294 1 694 431

Přehled
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PŘÍJMY CELKEM 1 948 999 1 865 340 1 674 190 1 690 005 1 717 363 1 761 053 1 799 604

FINANCOVÁNÍ CELKEM ‐34 917 ‐74 998 5 940 ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000

Kontrola 25 687 25 1 000 4 202 384 759 5 173
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Název UC 2014 RU 2015 RS 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020

A) Financování - kladné úroky apod. 878 432 1 154 406 77 000 0 0 0 0
Financování - převod rezervace finančních prostředků 712 000 1 054 602 77 000 0 0 0 0
v ČS na splátku úroků dluhopisu a směnky - převod rezervy 2015 0 84 602 77 000 0 0 0 0
Příjem z umořovacího fondu - dluhopis (dlouhodobé) 700 000 970 000 0 0 0 0 0
Příjem z umořovacího fondu - dluhopis (krátkodobé) 12 000 0 0 0 0 0 0
Financování - ostatní 166 432 99 804 0 0 0 0 0
Čerpání kontokorentních úvěrů 93 485 0 0 0 0 0 0
Čerpání revolvingových úvěrů 71 951 99 804 0 0 0 0 0
Operace z peněž. účtů organizace nemající charakter P a V 995 0 0 0 0 0 0

B) Financování - úvěry, splátky apod. 913 349 1 229 404 71 060 100 000 100 000 100 000 100 000
Dluhopis 82 022 70 000 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Dlouhodobé operace řízení likvidity, výdaje,dluhopis 74 322 70 000 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Krátkodobé operace řízení likvidity, výdaje,dluhopis 7 700 0 0 0 0 0 0
Provozní úvěry  ostatní 831 327 1 159 404 1 060 0 0 0 0
Splátka půjčky SFŽP - využití odp.tepla 1 060 1 060 1 060 0 0 0 0
Splátky kontokorentních úvěrůu 74 170 82 988 0 0 0 0 0
Splátky revolvingových úvěrů 56 098 105 356 0 0 0 0 0
Uhrazená splátka vydaných dluhopisů (směnka) 700 000 970 000 0 0 0 0 0

FINANCOVÁNÍ CELKEM ‐34 917 ‐74 998 5 940 ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000
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Provozní projekty ‐ přehled
Celkem 5 930 000 000 Kč        4 701 112 635 Kč        552 000 000 Kč           38 000 000 Kč             134 000 000 Kč           89 000 000 Kč             140 000 000 Kč             ‐ Kč                                141 000 000 Kč           161 000 000 Kč           176 000 000 Kč           196 000 000 Kč          

Odpovídá
Obsahová příprava, zaměření, 

priority
Odpovídá

Technická příprava a 

realizace

 Potřeba celková jaro 

2015

Aktuální potřeba po 

inventuře

Roční potřeba 

optimální
Odhad roční dotace

Návrh na rozpočet 

2016 
Kontrola

Schválený příděl do 

fondů 2016
Rezerva na další roky Předběžný návrh 2017 Předběžný návrh 2018 Předběžný návrh 2019 Předběžný návrh 2020 Poznámka

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 1 000 000 000 Kč          742 510 280 Kč             90 000 000 Kč               12 000 000 Kč               45 000 000 Kč               ‐ Kč                                   45 000 000 Kč               ‐ Kč                                   35 000 000 Kč               35 000 000 Kč               40 000 000 Kč               50 000 000 Kč              

správa a opravy ZŠ Langr školství, kultura a soc. v. Kysela majetková správa 500 000 000 Kč             581 149 280 Kč             50 000 000 Kč               5 000 000 Kč                  28 000 000 Kč               ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

správa a opravy MŠ Langr školství, kultura a soc. v. Kysela majetková správa 500 000 000 Kč             161 361 000 Kč             40 000 000 Kč               7 000 000 Kč                  17 000 000 Kč               ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 200 000 000 Kč             447 420 000 Kč             15 000 000 Kč               5 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                 

údržba kulturních zařízení Langr školství, kultura a soc. v. Kysela majetková správa 200 000 000 Kč             447 420 000 Kč             15 000 000 Kč               5 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 300 000 000 Kč             103 760 000 Kč             20 000 000 Kč               ‐ Kč                                   8 000 000 Kč                  8 000 000 Kč                  8 000 000 Kč                  8 000 000 Kč                  8 000 000 Kč                  8 000 000 Kč                  8 000 000 Kč                 

údržba bytového fondu Langr školství, kultura a soc. v. Kysela majetková správa 300 000 000 Kč             103 760 000 Kč             20 000 000 Kč               ‐ Kč                                   8 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 1 200 000 000 Kč          610 176 500 Kč             50 000 000 Kč               20 000 000 Kč               6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                 

údržba sportovišť Kysela majetková správa Kysela majetková správa 600 000 000 Kč             190 276 500 Kč             30 000 000 Kč               10 000 000 Kč               3 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

bazény a koupaliště města Kysela majetková správa Kysela majetková správa 600 000 000 Kč             419 900 000 Kč             20 000 000 Kč               10 000 000 Kč               3 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro opravy a vybavení komunikací 1 580 000 000 Kč          1 506 369 400 Kč          205 000 000 Kč             ‐ Kč                                   40 000 000 Kč               40 000 000 Kč               46 000 000 Kč               35 000 000 Kč               40 000 000 Kč               40 000 000 Kč               50 000 000 Kč              

správa a opravy silnic Kysela správa majetku Kysela správa majetku 780 000 000 Kč             1 076 429 400 Kč          135 000 000 Kč             ‐ Kč                                   33 000 000 Kč               ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

správa a opravy chodníků Kysela správa majetku Kysela správa majetku 200 000 000 Kč             53 550 000 Kč               30 000 000 Kč               ‐ Kč                                   4 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

mosty Kysela správa majetku Kysela správa majetku 600 000 000 Kč             376 390 000 Kč             40 000 000 Kč               ‐ Kč                                   2 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

opěrné zdi a ostatní Kysela správa majetku Kysela správa majetku ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   1 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 350 000 000 Kč             890 733 070 Kč             25 000 000 Kč               ‐ Kč                                   6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                  6 000 000 Kč                 

veřejná zeleň a volnočas. plochy Hrbková ekologie a veř. prostor Hrbková ekologie a veř. prostor 100 000 000 Kč             890 733 070 Kč             5 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   6 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

ulice, náměstí ‐ veřejný prostor Hrbková hlavního architekta Kysela správa majetku 250 000 000 Kč             ‐ Kč                                   20 000 000 Kč               ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro výkupy nemovitostí ‐ Kč                                   25 000 000 Kč               ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   9 000 000 Kč                  9 000 000 Kč                  9 000 000 Kč                  9 000 000 Kč                  9 000 000 Kč                  9 000 000 Kč                  9 000 000 Kč                 

výkupy pozemků Korytář strategického rozvoje Korytář strategického rozvoje ‐ Kč                                   25 000 000 Kč               ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   9 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro rozvoj sociálního bydlení ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                 

rozvoj bytového fondu Langr školství, kultura a soc. v. Korytář strategického rozvoje ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   2 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 400 000 000 Kč             ‐ Kč                                   20 000 000 Kč               ‐ Kč                                   2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                 

CZT, energetické zdroje a úspory 400 000 000 Kč             ‐ Kč                                   20 000 000 Kč               ‐ Kč                                   2 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro opravy a vybavení ostatní 300 000 000 Kč             1 850 000 Kč                  15 000 000 Kč               ‐ Kč                                   3 000 000 Kč                  3 000 000 Kč                  3 000 000 Kč                  3 000 000 Kč                  3 000 000 Kč                  3 000 000 Kč                  3 000 000 Kč                 

udržba pozemků a budov města Kysela majetková správa Kysela majetková správa 300 000 000 Kč             1 850 000 Kč                  15 000 000 Kč               ‐ Kč                                   3 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro kofinancování evropských projektů 600 000 000 Kč             297 368 385 Kč             100 000 000 Kč             ‐ Kč                                   3 000 000 Kč                  3 000 000 Kč                  3 000 000 Kč                  25 000 000 Kč               40 000 000 Kč               50 000 000 Kč               50 000 000 Kč              

kofinancování Korytář strategického rozvoje Korytář dle zaměření 600 000 000 Kč             297 368 385 Kč             100 000 000 Kč             ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

rozvojové projekty speciální Korytář strategického rozvoje Korytář strategického rozvoje ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   3 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro informační technologie ‐ Kč                                   39 800 000 Kč               6 000 000 Kč                  1 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                 

udržba informačního systému Batthyany odbor informatiky Batthyany odbor informatiky ‐ Kč                                   39 800 000 Kč               6 000 000 Kč                  1 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                   ‐ Kč                                  

Fond pro rozvoj cyklodopravy ‐ Kč                                   36 125 000 Kč               6 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                  2 000 000 Kč                 

cyklodoprava Korytář strategického rozvoje ‐ Kč                                   36 125 000 Kč               6 000 000 Kč                  ‐ Kč                                   2 000 000 Kč                 

Celkem 5 930 000 000 Kč          4 701 112 635 Kč          552 000 000 Kč             38 000 000 Kč               134 000 000 Kč             89 000 000 Kč               140 000 000 Kč             ‐ Kč                                   141 000 000 Kč             161 000 000 Kč             176 000 000 Kč             196 000 000 Kč            

Zdroje:

plánovaný příděl ‐ rozpočtový výhled

zapojení hospodářského výsledku

zapojení nový úvěr ‐ umořovací fond
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Celkem

Lokalita Popis akce Lokalita ‐ čtvrť LBC Stav

Husova, Zvolenská Hrubínova ‐ 

bezbariérová trasa

zřízení bezbariérové trasy a opravy 

chodníků

Kristiánov, Starý 

harcov 3

Rumjancevova ‐ revitalizace 

vnitrobloku revitalizace vnitroboku Staré město 5

Rychtářská, Konopná ‐ rozšíření 

parkovacích stání

rozšíření parkovacích stání a opravy 

komunikací Ruprechtice 4

Rochlice lokalita DPS ‐ revitalizace revitalizace části sídliště Rochlice u Liberce 3

Dobiášova ‐ opravy chodníků od 

Krejčího ‐ Na Jezírku oprava chodníků Rochlice u Liberce 5

Jabloňová, Půlpánova ‐ úprava 

přechodů zřízení přechodů Staré Pavlovice 3

Průmyslová ‐ zřízení přechodů zřízení přechodů Doubí u Liberce 2

Polní ‐ oprava chodníku a odvodnění oprava chodníku a odvodnění Staré Pavlovice 4

Pavlovice ‐ oprava chodníku u č.p. 431‐

436 oprava chodníků Staré Pavlovice 4

Oprava chodníků a přechodů pro 

chodce při silnici I/13 (londýnská, 

Gen. Svobody)

úpravy chodníků, přechodů, 

ostrůvků atd..

Růžodol I, Staré 

Pavlovice 2

Liberec

Úpravy zastávek MHD a zřízení 

přístřešků celé území Liberce

Liberec

Úpravy zastávek MHD a zřízení 

přístřešků celé území Liberce

Liberec

Úpravy zastávek MHD a zřízení 

přístřešků celé území Liberce

Liberec

Úpravy zastávek MHD a zřízení 

přístřešků celé území Liberce

Liberec

Úpravy zastávek MHD a zřízení 

přístřešků celé území Liberce

Celkem

Význam

5 ‐ komunikace využívaná MHD

4 ‐ důležitá komunikace ‐ centrum

3 ‐ důležitá komunikace ‐ místní

2 ‐ vedlejší komunikace ‐ místní

1 ‐ okrajová komunikace

Stav

5 ‐ Havarijní ‐ dezolátní

4 ‐ Společná investice

Chodníky
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3 ‐ Dílčí opravy

2 ‐ Zlepšení stavu

1 ‐ Ostatní
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65 750 000 Kč       53 550 000 Kč          

Význam
Rok 

realizace
 Částka  Dotace a jiné zdroje

 Požadovaná částka 

z rozpočtu 

4 2016 7 000 000 Kč         

příprava pro dotaci 

bezbariérovost z MMR 3 000 000 Kč            

4 2016 8 500 000 Kč         

na část možno požádat o dotaci 

MMR 4 500 000 Kč            

3 2016 8 000 000 Kč         

na část možno požádat o dotaci 

MMR 4 000 000 Kč            

4 2016 20 000 000 Kč       
20 000 000 Kč          

4 2016 5 000 000 Kč         
5 000 000 Kč            

3 2016 750 000 Kč            
750 000 Kč                

2 2016 900 000 Kč            

možnost požádat o příspěvek 

firmy v průmyslové zóně
700 000 Kč                

4 2016 300 000 Kč            
300 000 Kč                

4 2016 300 000 Kč            
300 000 Kč                

4 2016 10 000 000 Kč       

10 000 000 Kč          

2016 1 000 000 Kč         
1 000 000 Kč            

2017 1 000 000 Kč         
1 000 000 Kč            

2018 1 000 000 Kč         
1 000 000 Kč            

2019 1 000 000 Kč         
1 000 000 Kč            

2020 1 000 000 Kč         
1 000 000 Kč            

65 750 000 Kč       53 550 000 Kč          
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3 287 500 Kč         

 Přiděleno z 

rozpočtu 

 Projektová 

dokumentace 
Popis, poznámka

350 000 Kč             akce s projektovou dokumnetací

425 000 Kč             akce s projektovou dokumnetací

400 000 Kč             akce s projektovou dokumnetací

1 000 000 Kč          akce s projektovou dokumnetací

250 000 Kč             akce s projektovou dokumnetací

37 500 Kč                akce s projektovou dokumnetací

45 000 Kč                akce s projektovou dokumnetací

15 000 Kč                akce s projektovou dokumnetací

15 000 Kč                akce s projektovou dokumnetací

500 000 Kč            

opravy související se stavbou ŘSD ‐ 

oprava silnice I/14

50 000 Kč               

50 000 Kč               

50 000 Kč               

50 000 Kč               

50 000 Kč               

3 287 500 Kč         
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Silnice
Celkem

Lokalita Popis akce Lokalita ‐ čtvrť LBC

Dr. Milady  Horákové plošná oprava asfaltu, výměna obrubníků

Žitavská průchod k  doplnění VO Jeřáb

Pionýrů doplnění VO neosvětlený 

úsek požadavek občanů doplnění VO Rochlice u Liberce

sdruženářů doplnění VO doplnění VO Horní Hanychov

vyhlídková doplnění VO doplnění VO Vesec u Libercep

požadavek občanů doplnění VO Františkov u Liberce

Radostná doplnění VO požadavek 

občanů doplnění VO Vesec u Liberce

Luční doplnění VO požadavek 

občanů doplnění VO Staré město

Polní doplnění VO požadavek 

občanů doplnění VO Staré Pavlovice

Rampasova ‐ doplnění VO doplnění VO Pilínkov

Oblačná doplnění VO v rámci 

oprav Oblačné doplnění VO Kristiánov

chodník Pilínkovská ‐ Mařanova 

350 m oprava chodníku Doubí u Liberce

Hašlerova ‐ oprava komunikace oprava komunikace Rochlice u Liberce

Nezamyslova ‐ oprava komunikace oprava komunikace Ruprechtice

U Střediska ‐ oprava komunikace oprava komunikace Vesec u Liberce

Kotkova, Jeseniova, Strmá ‐ oprava 

komunikace oprava komunikace Ruprechtice

U Stuhy, Nezdarova, U Tří studní ‐ 

oprava komunikace oprava komunikace Horní Hanychov

Doubská ‐ oprava sjezdové rampy 

z I/14 oprava komunikace Horní Růžodol

Sněhurčina oprava komunikace Starý Harcov

Sáňkařská ‐ oprava komunikace oprava komunikace Horní Hanychov

Cidlinská ‐ oprava komunikace oprava komunikace Starý Harcov

chodník Nezvalova 647‐650 

rekonstrukce ‐ asf. na ZD oprava komunikace Starý Harcov

schodiště Na Jezírku ‐ Horní 

Kopečná 624 16 sch. Reko. oprava komunikace Rochlice u Liberce

chodník Dobiášova ‐ proti Penny 

č.p. 856‐858 asf. na ZD oprava komunikace Rochlice u Liberce

chodník Durychova ‐Štefánikovo 

nám. až nad bazén  oprava komunikace Staré město

chodník Sokolská vpravo‐ od 

mostu k Pastýřské oprava komunikace Staré město
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chodníky nám. Českých bratří oprava komunikace Kristiánov

komunikace + chodníky Wintrova 

Jungmannova ‐ slepá část oprava komunikace Nové město

Vrbova, Hálkova ‐ předlažba oprava komunikace Staré město

Oblouková, Na Mlýnku ‐ rekonstr. oprava komunikace Staré Pavlovice

Letná ‐ chodník u Rapidu oprava komunikace Staré Pavlovice

Nad Slují ‐ rekontr. oprava komunikace

Radčice u Krásné 

Studánky

Horská ‐ příkopy, odvodnění, 

chodník, živ. Kryt ‐ I. Etapa oprava komunikace Ruprechtice

Smrková ‐ rekonstr. oprava komunikace Ruprechtice

Dětřichovská ‐ rekonstr. oprava komunikace Krásná Studánka

Domky ‐ celoplošná vč. 3 UV, 

příkopy oprava komunikace Růžodol I. 

Karlovská ‐ celoplošná oprava + 2 

ks propustků oprava komunikace Horní Suchá u Liberce

Čekolipská ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Karlov pod Ještědem

Strakonická ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Dolní Hanychov

Rovná ‐ celoplošná včetně příkopů oprava komunikace Horní Růžodol

Vltavská ‐ chodníky a ul.  oprava komunikace Františkov u Liberce

U Potoka ‐ celoplošná oprava 

(zborcený profil) oprava komunikace Ostašov u Liberce

Technikova ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Doubí u Liberce

Ke Karlovu ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Machnín

V Pastvinách ‐ celoplošná oprava oprava komunikace

Machnín, Horní Suchá 

u Liberce

Chrpová ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Doubí u Liberce

Sáňkařká ‐ chybějící živičný povrch 

+ odvodnění oprava komunikace Horní Hanychov

Houbařská ‐ není asfaltový povrch oprava komunikace Horní Hanychov

Albrechtická oprava komunikace Krásná Studánka

Bezová oprava komunikace Nové Pavlovice

Břehová oprava komunikace Kateřinky u Liberce

Cidlinská oprava komunikace Starý Harcov

Českolipská oprava komunikace Karlov pod Ještědem

Dětřichovská oprava komunikace Krásná Studánka

Divoká oprava komunikace Ruprechtice

Domky oprava komunikace Růžodol I. 

Družby oprava komunikace Ostašov u Liberce

Elišky Krásnohorské oprava komunikace Ruprechtice

Habartická oprava komunikace Krásná Studánka

Hostivítova oprava komunikace Ruprechtice
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Houbařská oprava komunikace Horní Hanychov

Hřbitovní oprava komunikace Horní Růžodol

Chabarovská oprava komunikace Rochlice u Liberce

Chrpová oprava komunikace Doubí u Liberce

Jelení oprava komunikace Ruprechtice

Jižní oprava komunikace Nové Pavlovice

K Fojtce oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

K Viaduktu oprava komunikace Machnín

Ke Kapličce oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

Ke Karlovu oprava komunikace Machnín

Ke Koupališti oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

Klidná oprava komunikace Karlinky

Křepelčí oprava komunikace Horní Růžodol

Melantrichova oprava komunikace Perštýn

Měsíčná oprava komunikace Jeřáb

Modřínová oprava komunikace Rudolfov

Na Mlýnku oprava komunikace Staré Pavlovice

Na Úbočí oprava komunikace Vesec u Liberce

Na Zátoči oprava komunikace Perštýn

Nad Koupalištěm oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

Nad Slují oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

Nezdarova oprava komunikace Horní Hanychov

Papírová oprava komunikace Nové město

Pod Dračím kamenem oprava komunikace Kateřinky u Liberce

Pod Lesem oprava komunikace Karlinky

Polední oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

Průhon oprava komunikace Staré Pavlovice

Puškinova ‐ odbočky oprava komunikace Doubí u Liberce

Rampasova oprava komunikace Pilínkov

Rovná oprava komunikace Horní Růžodol

Sáňkařská oprava komunikace Horní Hanychov

Selská oprava komunikace Staré Pavlovice

Skřivánčí kámen oprava komunikace Perštýn

Slepá oprava komunikace Horní Růžodol

Slovanská oprava komunikace Vesec u Liberce

Smrková oprava komunikace Ruprechtice

Strakonická  oprava komunikace Dolní Hanychov

Technikova oprava komunikace Doubí u Liberce

U Lesního divadla oprava komunikace Kateřinky u Liberce

U Podjezdu oprava komunikace Františkov u Liberce

U Potoka oprava komunikace Ostašov u Liberce

U Struhy oprava komunikace Horní Hanychov

U Tří studní oprava komunikace Horní Hanychov

U Valchy oprava komunikace Jeřáb

U Vody oprava komunikace Jeřáb

V Brusičské dolině ‐ od Jablonecké oprava komunikace Kristiánov

V Samotě oprava komunikace Doubí u Liberce

Zádušní oprava komunikace Staré Pavlovice

Gagarinova III. Etapa oprava komunikace Rochlice u Liberce
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Vyhlídková ‐ úsek Česká ‐ mostek 

přes Luční potok oprava komunikace Vesec u Liberce

Chelčického ‐ úprava křižovatky a 

parkování oprava komunikace Kristiánov

Jiráskova ‐ oprava chodníklů oprava komunikace Nové a Staré Pavlovice

U Mlékárny, Zahradní ‐  revitalizace oprava komunikace Růžodol I. 

Malý Cíp celoploška asf. cca 800m oprava komunikace Starý Harcov

Revírní celoploška asf. cca 700 m oprava komunikace Starý Harcov

schodiště + chodníky ‐ lokalita 

Hvězdná, Skalní oprava komunikace Kristiánov

chodník Frýdlantská ‐ Železná ‐ 

Mariánská vpravo oprava komunikace Staré město

chodník Jablonecká ‐podél 

Textilany oprava komunikace Kristiánov

chodníky Okružní oprava komunikace Nové město

komunikace + chodník Hraniční oprava komunikace Františkov u Liberce

Svojsíkova ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Staré město

Janáčkova ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Staré město

Kozinova, Kryštofova, 

Raisova,Lužická ‐ rekonstr.  oprava komunikace Staré město

Selská ‐ rekonstr. oprava komunikace Staré Pavlovice

Květnové revoluce ‐ celoplošná 

oprava oprava komunikace Nové Pavlovice

Bezová, Borový vrch‐ celoplošná 

oprava oprava komunikace Nové Pavlovice

Lyžařská ‐ rekonstr. oprava komunikace Starý Harcov

Zlatá ‐ rekonstr. oprava komunikace Kateřinky u Liberce

V Rokli ‐ rekonstr. oprava komunikace

Radčice u Krásné 

Studánky

Vrchlického ‐ parkoviště oprava komunikace Ruprechtice

Mošnova, Michelský vrch ‐ 

celoploš. oprava oprava komunikace Ruprechtice

Na Valech ‐ rekonstr. oprava komunikace Ruprechtice

Strážní ‐ celoploš. Oprava oprava komunikace Ruprechtice

Charbinská ‐ celoplošná vč. UV oprava komunikace Horní Hanychov

Nová ‐ celopl.vč. odv.a 

chodníků+zvednutí chodn.obrub oprava komunikace Františkov u Liberce

Ke Hluboké ‐ celoplošná oprava  oprava komunikace Pilínkov

Lounská ‐ celoplošná vč. chodníků oprava komunikace Horní Růžodol

Holečkova ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Horní Růžodol

Vajsova ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Horní Růžodol

Langrova ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Horní Růžodol
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Moravská ‐ celoplošná oprava 

(zborcený profil) oprava komunikace Ostašov u Liberce

Edisonova ‐ celoplošná oprava 

(původní odb. z Puškinovy) oprava komunikace Doubí u Liberce

Plužní ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Růžodol I. 

Včelařská ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Růžodol I. 

Sibiřská ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Karlinky

Malodoubská ‐ celoplošná oprava oprava komunikace

Dolní Hanychov, Doubí 

u Liberce

Černého ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Pilínkov

Topolová ‐ celoplošná oprava + 

odvodnění oprava komunikace

Horní Růžodol, Janův 

Důl u Liberce

Švermova ‐ oprava komunikace oprava komunikace

Františkov u Liberce, 

Ostašov u Liberce

Na Okruhu ‐ oprava komunikací a 

chodníků

oprava komunikace

Staré město

Chrastavská oprava komunikace Nové město

U Močálu ‐ BUD zastávka + živ. 

kryt oprava komunikace Rochlice u Liberce

Mařanova ‐ oprava komunikace oprava komunikace

Vesec u Liberce, Doubí 

u Liberce

Raspenavská ‐ oprava komunikace oprava komunikace

Radčice u Krásné 

Studánky

Mlýnská ‐ zpevnění ploch 

vnitrobloku oprava komunikace Perštýn

Andělská cesta oprava komunikace Staré Pavlovice

Bachmačská oprava komunikace Staré město

Berounská oprava komunikace Staré Pavlovice

Bezručova oprava komunikace Dolní Hanychov

Borový vrch oprava komunikace Nové Pavlovice

Božích bojovníků oprava komunikace Staré město

Brigádnická oprava komunikace Dolní Hanychov

Březinova oprava komunikace Kristiánov, Starý Harcov

Budovcova oprava komunikace Staré město

Cvičná oprava komunikace Staré Pavlovice

Černého oprava komunikace Pilínkov

České mládeže 1 oprava komunikace Dolní Hanychov

Družstevní oprava komunikace Horní Růžodol

Dubová oprava komunikace Krásná Studánka

Dykova oprava komunikace Staré Pavlovice

Edisonova oprava komunikace Doubí u Liberce

Emy Destinové oprava komunikace Staré město

Erbenova ‐ odbočka oprava komunikace Dolní Hanychov

Fialková oprava komunikace Perštýn

Finská oprava komunikace Dolní Hanychov

Frimlova oprava komunikace Kristiánov

Fučíkova oprava komunikace Kristiánov

Holého oprava komunikace Staré město

Horova oprava komunikace Staré město
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Hraběcí oprava komunikace Horní Hanychov

Hybešova oprava komunikace Doubí u Liberce

Charbinská oprava komunikace Horní Hanychov

Chatařská oprava komunikace Vesec u Liberce

Chatová oprava komunikace Růžodol I. 

Chebská oprava komunikace Ruprechtice

Chelčického oprava komunikace Kristiánov

Jáchymovská ‐ odbočky oprava komunikace Františkov u Liberce

Jaselská oprava komunikace Staré město

Jestřábí oprava komunikace Staré město

Jihlavská oprava komunikace Ruprechtice

Jiskrova oprava komunikace Staré město

Jitřní oprava komunikace Machnín

K Bedřichovce ‐ odbočka oprava komunikace Machnín

Kateřinská oprava komunikace Kateřinky u Liberce

Kavkazská oprava komunikace Doubí u Liberce

Ke Hluboké oprava komunikace Pilínkov

Ke Střelnici oprava komunikace Perštýn

Klášterského oprava komunikace Františkov u Liberce

Klicperova oprava komunikace Perštýn

Kopeckého oprava komunikace Ruprechtice

Kozinova oprava komunikace Staré město

Krokova oprava komunikace Horní Růžodol

Kruhová oprava komunikace Ruprechtice

Kryštofova oprava komunikace Staré město

Kubelíkova ‐ od Průmyslové oprava komunikace Doubí u Liberce

Langrova oprava komunikace Horní Růžodol

Letců oprava komunikace Staré město

Lucemburská oprava komunikace Nové město

Lužická oprava komunikace Staré město

Lyžařská oprava komunikace Starý Harcov

Malodoubská oprava komunikace

Dolní Hanychov, Doubí 

u Liberce

Malý cíp oprava komunikace Starý Harcov

Markova ‐ ke garážím oprava komunikace Ruprechtice

Markytánská oprava komunikace Dolní Hanychov

Meruňková oprava komunikace Krásná Studánka

Michelský vrch oprava komunikace Ruprechtice

Moravská oprava komunikace Ostašov u Liberce

Na Bojišti oprava komunikace Jeřáb

Na Cvičišti oprava komunikace Ruprechtice

Na Čekané oprava komunikace Starý Harcov

Na Františku oprava komunikace Jeřáb

Na Návrší oprava komunikace Ruprechtice

Na Okruhu oprava komunikace Staré město

Na Ostrově oprava komunikace Vesec u Liberce

Na Palouku oprava komunikace Ruprechtice

Na Pískovně oprava komunikace Staré Pavlovice, Ruprec

Na Rozhraní oprava komunikace Horní Hanychov

Na Růžku oprava komunikace Růžodol I. 
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Na Skřivanech oprava komunikace Starý Harcov

Na Srázu oprava komunikace Vesec u Liberce

Na Valech oprava komunikace Ruprechtice

Nákupní oprava komunikace Krásná Studánka

nám. Příbramské oprava komunikace Perštýn

Nedbalova oprava komunikace Vesec u Liberce

Nová oprava komunikace Františkov u Liberce

Novinská oprava komunikace Ostašov u Liberce

Ostřížová oprava komunikace Staré město

Palmová oprava komunikace Horní Růžodol

Polní oprava komunikace Staré Pavlovice

Pomezní oprava komunikace Bedřichovka

Poutnická oprava komunikace Perštýn

Raisova oprava komunikace Staré město

Rámový vršek oprava komunikace Nové město

Raspenavská oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

Revírní oprava komunikace Starý Harcov

Rokycanova oprava komunikace Staré město

Schillerova oprava komunikace Staré Pavlovice

Sibiřská oprava komunikace Karlinky

Slezská oprava komunikace Starý Harcov

Slunná oprava komunikace Staré Pavlovice

Spartakiádní oprava komunikace Dolní Hanychov

Srnčí oprava komunikace Ruprechtice

Stará ‐ odbočky oprava komunikace Machnín

Stavební ‐ podél trati oprava komunikace Krásná Studánka

Strážní oprava komunikace Ruprechtice

Stromovka oprava komunikace Františkov u Liberce

Svahová oprava komunikace Doubí u Liberce

Svojsíkova oprava komunikace Staré město

Šimáčkova oprava komunikace Staré Pavlovice

Šrámkova oprava komunikace Ostašov u Liberce

Švestková oprava komunikace Krásná Studánka, Radčic

U Domoviny oprava komunikace Perštýn

U Hřbitova oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

U Koupaliště ‐ část k lednímu koupaoprava komunikace Ruprechtice

U Kovárny oprava komunikace Krásná Studánka

U Křížku oprava komunikace Horní Růžodol

U Kulturního domu oprava komunikace Karlinky

U Lesíčka oprava komunikace Karlinky, Františkov u Li

U Močálu oprava komunikace Rochlice u Liberce

U Obrázku ‐ od Horské oprava komunikace Ruprechtice

U Sídliště oprava komunikace Vesec u Liberce

U Statku oprava komunikace Vesec u Liberce

U Stoky oprava komunikace Nové město

U Trati oprava komunikace Růžodol I. 

U Věže oprava komunikace Nové město

U Zlatého potoka oprava komunikace Janův Důl u Liberce

Údolní oprava komunikace Staré město, Ruprechtic

Úvozní oprava komunikace Růžodol I. 
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V Horách oprava komunikace Starý Harcov

V Lučinách oprava komunikace Vesec u Liberce

V Rokli oprava komunikace Radčice u Krásné Studán

Vajsova oprava komunikace Horní Růžodol

Včelařská oprava komunikace Růžodol I. 

Vilová oprava komunikace Františkov u Liberce

Vnislavova oprava komunikace Ruprechtice

Volná oprava komunikace Doubí u Liberce

Vyhlídková oprava komunikace Vesec u Liberce

Wintrova oprava komunikace Nové město

Za Domovem oprava komunikace Horní Hanychov

Za Humny oprava komunikace Doubí u Liberce

Zengrova oprava komunikace Kristiánov

Zlatá oprava komunikace Kateřinky u Liberce

Ztracená oprava komunikace Krásná Studánka

Zvolenská oprava komunikace Kristiánov

Půlpánova ‐ oprava komunikace oprava komunikace Staré Pavlovice

Kašparova ‐ Česká‐ oprava 

komunikace oprava komunikace Vesec u Liberce

Krejčího ‐ oprava komunikace oprava komunikace Rochlice u Liberce

Žižkovo nám. ‐ oprava komunikace 

a zastávek MHD oprava komunikace Staré město

Křižanská ‐ oprava komunikace vč. ooprava komunikace Horní Suchá u Liberce

Ostašovská ‐ oprava komunikace odoprava komunikace Růžodol I. 

Sovova oprava komunikace Ruprechtice

Jabloňová ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Staré Pavlovice

Jiráskova ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Nové a Staré Pavlovice

Zelná ‐ celoplošná oprava oprava komunikace Růžodol I. 

Písecká, Krumlovská, Prachatická oprava komunikace Dolní Hanychov

Žitavská ‐ Nákladní ‐ oprava 

komunikací oprava komunikace Jeřáb

Frýdlantská ‐ oprava komunikace a 

parkoviště oprava komunikace Staré město

Tržní nám. ‐ oprava komunikací a 

chodníků oprava komunikace Staré město

Ruská ‐ oprava komunikace oprava komunikace Staré město

Krejčího ‐ oprava komunikace oprava komunikace Rochlice u Liberce

Ruprechtická oprava komunikace

Staré město, 

Ruprechtice

Durychova oprava komunikace Staré město

Statá Ještědská ‐ oprava 

komunikace v trase tram. trati oprava komunikace Horní Hanychov

Průmyslová ‐ úprava odvodnění oprava komunikace Doubí u Liberce

Česká ‐ oprava komunikace oprava komunikace Vesec u Liberce

Polní ‐ oprava komunikace oprava komunikace Staré Pavlovice
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Franklinova ‐ oprava komunikace a 

odvodnění oprava komunikace Starý Harcov

Výletní ‐ oprava komunikace oprava komunikace

Radčice u Krásné 

Studánky

Husova ‐ oprava komunikace oprava komunikace Staré město

Hrubínova ‐ oprava komunikace oprava komunikace Starý Harcov

Baltská oprava komunikace Ruprechtice

Oblačná oprava komunikace ‐ sdružená investice Kristiánov

Šamánková oprava komunikace ‐ sdružená investice Staré město

Dr. Milady Horákové oprava komunikace ‐ sdružená investice

Perštýn, Rochlice u 

Liberce

Plátenická ‐ úprava točky MHD oprava komunikace a točky MHD Perštýn

Polní ‐ úprava točky MHD oprava komunikace a točky MHD Staré Pavlovice

Radčice ‐ opravy komunikací oprava komunikací

Radčice u Krásné 

Studánky

Kateřinky ‐ opravy komunikací oprava komunikací Kateřinky u Liberce

Krásná studánka ‐ opravy 

komunikací oprava komunikací Krásná Studánka

Rudolfov ‐ opravy komunikací oprava komunikací Rudolfov

Údolní,  P.Holého, Božích 

bojovníků oprava komunikací Staré město

Hrubínova ‐ oprava mostu oprava mostu Starý Harcov

Lukášovská ‐ úsek Na výběžku ‐ 

Osiková ‐ oprava opěrné zdi oprava opěrné zdi Nový Harcov

Plzeňská ‐ oprava opěrné zdi oprava opěrné zdi Nové Pavlovice

Dr. M. Horákové ‐ oprava opěrné 

zdi u KÚ oprava opěrné zdi Perštýn

Ruská ‐ opěrná zeď+chodník oprava opěrné zdi a chodníku Staré město

schodiště Dobiášova p.1567/43 

teraso 16 sch. oprava schodiště Rochlice u Liberce

schodiště Dobiášova p.1583/207 

teraso 20 sch. oprava schodiště Rochlice u Liberce

Jeřmanická oprava VO vnitroblok oprava VO Vesec u Liberce

U Nisy ‐ oprava zábradlí oprava zábradlí Jeřáb

Jungmannova ‐  PD na úpravu SSZ 

a křižovatky PD na úpravu SSZ a křižovatky Nové město

Světelná křižovatka LB08 

Londýnská Ostašovská úprava křižovatky a SSZ Růžodol I. 

Světelná křižovatka LB10 

Zhořelecká Sokolská úprava křižovatky a SSZ Staré město

Světelná křižovatka LB04 

Kubelíkova Ještědská úprava křižovatky a SSZ Dolní Hanychov

Klostermannova X Lázeňská ‐ zvýšeíúprava křižovatky komunikací Staré město

Revoluční ‐ zřízení cyklopruhu zřízení cyklopruhu Perštýn 

Chodník Kunratická zřízení chodníku Starý Harcov
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Nad Pianovkou ‐ zřízení chodníku a 

odvodnění komunikace zřízení chodníku a odpovodnění Kateřinky u Liberce

nám. Dr. E. Beneše ‐ stání BUS zřízení místa pro zastavení BUS  Staré město

Letná u Lidlu SSZ zřízení SSZ a oprava komunikace Staré Pavlovice

chodník + přechod pro chodce 

Vítězná ‐Husova

zvýšení bezpečnosti ‐ úprava přechodu pro 

shodce Staré město

Oprava chodníku Ruprechtické 

nám. ‐ zřízení přechodu zvýšení bezpečnosti ‐ zřízení přechodů Ruprechtice
Celkem

LEGENDA

Sloupec F „Význam“ – Rozdělení místních komunikací dle dopravního významu upravuje zákon č. 13/199

5 ‐ komunikace využívaná MHD

4 ‐ důležitá komunikace ‐ centrum

3 ‐ důležitá komunikace ‐ místní

2 ‐ vedlejší komunikace ‐ místní

1 ‐ okrajová komunikace

Sloupec K „PD“ – hodnota PD je orientační tj. 5% z odhadované ceny díla ( u ceny díla vyšších hodnot bud

Komunikace

Sloupec E „Stav“  ‐ byl vyplněn dle stupnice v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

5 ‐ Havarijní ‐ dezolátní

4 ‐ Společná investice

3 ‐ Dílčí opravy

2 ‐ Zlepšení stavu

1 ‐ Ostatní

Výše uvedená vyhláška uvádí následující:

Klasifikace stavebně technického stavu

I. výborný ‐ bez zjevných vad

II. dobrý ‐ drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost

III. vyhovující ‐ závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také

IV. nevyhovující ‐ závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální

V. havarijní ‐ prvek je nefunkční, životnost je nulová

Navržená opatření odpovídají klasifikaci stavebního stavu 

I. výborný ‐ žádná opatření

II. vyhovující ‐ běžná údržba dle plánu

III. dobrý ‐ běžná nebo souvislá údržba, zařazení do plánu oprav

IV. nevyhovující ‐ provedení opravy nebo souvislé údržby

V. havarijní ‐ okamžité provedení opravy, rekonstrukce, dopravně‐organizační opatření

Opatření, s výjimkou havarijního stavu, jsou zapracována do harmonogramu prací na příští období.
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1 076 429 400 Kč          ‐ Kč                     1 076 429 400 Kč           

Stav Význam
Rok 

realizace
 Částka 

 Dotace a jiné 

zdroje 

 Požadovaná částka z 

rozpočtu 

20 600 000 Kč               20 600 000 Kč                 

4 2016 400 000 Kč                    400 000 Kč                     

3 2016 150 000 Kč                     150 000 Kč                      

4 2016 140 000 Kč                    140 000 Kč                     

3 2016 90 000 Kč                      90 000 Kč                       

3 2016 60 000 Kč                       60 000 Kč                        

3 2016 110 000 Kč                     110 000 Kč                      

4 2016 50 000 Kč                       50 000 Kč                        

3 2016 85 000 Kč                       85 000 Kč                        

4 2016 265 000 Kč                    265 000 Kč                     

3 2016 40 000 Kč                       40 000 Kč                        

5 4 2016 420 000 Kč                     420 000 Kč                      

5 3 2016 6 000 000 Kč                6 000 000 Kč                  

5 4 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

5 3 2016 700 000 Kč                     700 000 Kč                      

5 4 2016 2 600 000 Kč                 2 600 000 Kč                   

5 3 2016 3 900 000 Kč                 3 900 000 Kč                   

5 1 2016 300 000 Kč                     300 000 Kč                      

5 3 2016 7 000 000 Kč                7 000 000 Kč                  

5 3 2016 1 400 000 Kč                1 400 000 Kč                  

5 3 2016 1 800 000 Kč                1 800 000 Kč                  

5 4 2016 210 000 Kč                     210 000 Kč                      

5 4 2016 200 000 Kč                     200 000 Kč                      

5 4 2016 7 000 000 Kč                 7 000 000 Kč                   

5 4 2016 400 000 Kč                     400 000 Kč                      

5 4 2016 600 000 Kč                     600 000 Kč                      
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5 4 2016 300 000 Kč                    300 000 Kč                     

5 3 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

5 3 2016 1 000 000 Kč                1 000 000 Kč                  

5 3 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

5 4 2016 350 000 Kč                    350 000 Kč                     

5 4 2016 1 500 000 Kč                 1 500 000 Kč                   

5 2 2016 10 000 000 Kč               10 000 000 Kč                 

5 4 2016 1 000 000 Kč                1 000 000 Kč                  

5 3 2016 2 000 000 Kč                2 000 000 Kč                  

5 3 2016 4 720 000 Kč                 4 720 000 Kč                   

5 2 2016 2 200 000 Kč                 2 200 000 Kč                   

5 3 2016 8 000 000 Kč                 8 000 000 Kč                   

5 3 2016 5 500 000 Kč                 5 500 000 Kč                   

5 3 2016 3 500 000 Kč                 3 500 000 Kč                   

5 4 2016 500 000 Kč                    500 000 Kč                     

5 3 2016 5 600 000 Kč                 5 600 000 Kč                   

5 4 2016 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                   

5 4 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

5 4 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

5 4 2016 1 500 000 Kč                1 500 000 Kč                  

5 3 2016 1 500 000 Kč                 1 500 000 Kč                   

5 3 2016 5 000 000 Kč                 5 000 000 Kč                   

5 3 2016 3 242 400 Kč                3 242 400 Kč                  

5 3 2016 1 323 000 Kč                1 323 000 Kč                  

5 4 2016 268 800 Kč                    268 800 Kč                     

5 3 2016 2 800 000 Kč                2 800 000 Kč                  

5 3 2016 2 984 800 Kč                2 984 800 Kč                  

5 3 2016 13 900 000 Kč              13 900 000 Kč                

5 4 2016 894 600 Kč                    894 600 Kč                     

5 3 2016 8 162 000 Kč                8 162 000 Kč                  

5 4 2016 2 732 800 Kč                2 732 800 Kč                  

5 4 2016 1 043 000 Kč                1 043 000 Kč                  

5 3 2016 3 430 000 Kč                3 430 000 Kč                  

5 4 2016 2 576 000 Kč                2 576 000 Kč                  
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5 3 2016 1 568 000 Kč                1 568 000 Kč                  

5 3 2016 588 000 Kč                    588 000 Kč                     

5 3 2016 5 243 000 Kč                5 243 000 Kč                  

5 4 2016 2 284 800 Kč                2 284 800 Kč                  

5 4 2016 722 400 Kč                    722 400 Kč                     

5 4 2016 1 331 400 Kč                1 331 400 Kč                  

5 4 2016 2 991 800 Kč                2 991 800 Kč                  

5 4 2016 701 400 Kč                    701 400 Kč                     

5 4 2016 3 505 600 Kč                3 505 600 Kč                  

5 4 2016 6 904 800 Kč                6 904 800 Kč                  

5 3 2016 4 500 000 Kč                4 500 000 Kč                  

5 4 2016 903 000 Kč                    903 000 Kč                     

5 4 2016 812 000 Kč                    812 000 Kč                     

5 4 2016 1 943 200 Kč                1 943 200 Kč                  

5 4 2016 308 000 Kč                    308 000 Kč                     

5 4 2016 1 584 800 Kč                1 584 800 Kč                  

5 3 2016 7 123 200 Kč                7 123 200 Kč                  

5 4 2016 532 000 Kč                    532 000 Kč                     

5 3 2016 1 548 400 Kč                1 548 400 Kč                  

5 4 2016 2 402 400 Kč                2 402 400 Kč                  

5 4 2016 3 829 000 Kč                3 829 000 Kč                  

5 3 2016 1 793 400 Kč                1 793 400 Kč                  

5 3 2016 1 113 000 Kč                1 113 000 Kč                  

5 3 2016 1 582 000 Kč                1 582 000 Kč                  

5 3 2016 2 400 000 Kč                2 400 000 Kč                  

5 3 2016 13 900 000 Kč              13 900 000 Kč                

5 4 2016 250 600 Kč                    250 600 Kč                     

5 4 2016 2 300 200 Kč                2 300 200 Kč                  

5 4 2016 3 035 200 Kč                3 035 200 Kč                  

5 3 2016 5 014 800 Kč                5 014 800 Kč                  

5 3 2016 5 724 600 Kč                5 724 600 Kč                  

5 3 2016 6 200 000 Kč                6 200 000 Kč                  

5 4 2016 1 246 000 Kč                1 246 000 Kč                  

5 3 2016 3 633 000 Kč                3 633 000 Kč                  

5 3 2016 8 731 800 Kč                8 731 800 Kč                  

5 4 2016 1 229 200 Kč                1 229 200 Kč                  

5 3 2016 3 711 400 Kč                3 711 400 Kč                  

5 4 2016 1 290 800 Kč                1 290 800 Kč                  

5 4 2016 849 800 Kč                    849 800 Kč                     

5 4 2016 1 705 200 Kč                1 705 200 Kč                  

5 3 2016 2 058 000 Kč                2 058 000 Kč                  

5 3 2016 1 117 200 Kč                1 117 200 Kč                  

5 3 2016 898 800 Kč                    898 800 Kč                     

5 4 2016 1 097 600 Kč                1 097 600 Kč                  

5 4 2016 578 200 Kč                    578 200 Kč                     

5 4 2016 337 400 Kč                    337 400 Kč                     

5 4 2016 1 717 800 Kč                1 717 800 Kč                  

5 4 2016 291 200 Kč                    291 200 Kč                     

4 3 2016 8 000 000 Kč                8 000 000 Kč                  
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4 3 2016 2 600 000 Kč                 2 600 000 Kč                   

4 3 2016 500 000 Kč                     500 000 Kč                      

4 3 2016 350 000 Kč                     350 000 Kč                      

4 4 2016 6 000 000 Kč                6 000 000 Kč                  

4 4 2016 1 500 000 Kč                 1 500 000 Kč                   

4 4 2016 1 300 000 Kč                 1 300 000 Kč                   

4 4 2016 700 000 Kč                     700 000 Kč                      

4 4 2016 500 000 Kč                     500 000 Kč                      

4 4 2016 600 000 Kč                     600 000 Kč                      

4 4 2016 1 500 000 Kč                1 500 000 Kč                  

4 4 2016 400 000 Kč                     400 000 Kč                      

4 3 2016 6 000 000 Kč                6 000 000 Kč                  

4 3 2016 1 000 000 Kč                1 000 000 Kč                  

4 3 2016 5 000 000 Kč                 5 000 000 Kč                   

4 3 2016 2 000 000 Kč                2 000 000 Kč                  

4 3 2016 500 000 Kč                     500 000 Kč                      

4 3 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

4 3 2016 2 500 000 Kč                2 500 000 Kč                  

4 3 2016 2 000 000 Kč                2 000 000 Kč                  

4 3 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

4 4 2016 1 400 000 Kč                1 400 000 Kč                  

4 3 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

4 3 2016 1 500 000 Kč                1 500 000 Kč                  

4 3 2016 2 000 000 Kč                2 000 000 Kč                  

4 3 2016 2 300 000 Kč                2 300 000 Kč                  

4 3 2016 7 000 000 Kč                 7 000 000 Kč                   

4 3 2016 13 000 000 Kč               13 000 000 Kč                 

4 3 2016 3 400 000 Kč                 3 400 000 Kč                   

4 3 2016 1 694 000 Kč                1 694 000 Kč                  

4 3 2016 16 000 000 Kč              16 000 000 Kč                

4 3 2016 1 700 000 Kč                1 700 000 Kč                  

Příloha k usnesení č. 64/2016



4 3 2016 4 700 000 Kč                 4 700 000 Kč                   

4 4 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

4 4 2016 1 000 000 Kč                1 000 000 Kč                  

4 3 2016 1 000 000 Kč                1 000 000 Kč                  

4 3 2016 1 500 000 Kč                1 500 000 Kč                  

4 3 2016 2 500 000 Kč                 2 500 000 Kč                   

4 4 2016 2 500 000 Kč                2 500 000 Kč                  

4 3 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

4 2 2016 15 000 000 Kč               15 000 000 Kč                 

4 3 2016 8 000 000 Kč                 8 000 000 Kč                   

4 2 2016 15 000 000 Kč              15 000 000 Kč                

4 3 2016 4 000 000 Kč                 4 000 000 Kč                   

4 3 2016 4 000 000 Kč                 4 000 000 Kč                   

4 3 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

4 4 2016 2 500 000 Kč                 2 500 000 Kč                   

4 3 2016 1 484 000 Kč                1 484 000 Kč                  

4 3 2016 618 800 Kč                    618 800 Kč                     

4 4 2016 415 800 Kč                    415 800 Kč                     

4 3 2016 1 554 000 Kč                1 554 000 Kč                  

4 3 2016 1 603 000 Kč                1 603 000 Kč                  

4 3 2016 907 200 Kč                    907 200 Kč                     

4 3 2016 3 207 400 Kč                3 207 400 Kč                  

4 3 2016 6 258 000 Kč                6 258 000 Kč                  

4 3 2016 2 398 200 Kč                2 398 200 Kč                  

4 4 2016 716 800 Kč                    716 800 Kč                     

4 4 2016 2 032 800 Kč                2 032 800 Kč                  

4 4 2016 3 192 000 Kč                3 192 000 Kč                  

4 4 2016 1 365 000 Kč                1 365 000 Kč                  

4 4 2016 613 200 Kč                    613 200 Kč                     

4 4 2016 560 000 Kč                    560 000 Kč                     

4 4 2016 870 800 Kč                    870 800 Kč                     

4 3 2016 2 300 000 Kč                2 300 000 Kč                  

4 4 2016 396 200 Kč                    396 200 Kč                     

4 3 2016 399 000 Kč                    399 000 Kč                     

4 3 2016 669 200 Kč                    669 200 Kč                     

4 3 2016 4 165 000 Kč                4 165 000 Kč                  

4 3 2016 2 710 400 Kč                2 710 400 Kč                  

4 3 2016 2 268 000 Kč                2 268 000 Kč                  

4 3 2016 1 534 400 Kč                1 534 400 Kč                  
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4 4 2016 3 700 000 Kč                3 700 000 Kč                  

4 4 2016 3 312 400 Kč                3 312 400 Kč                  

4 3 2016 6 200 000 Kč                6 200 000 Kč                  

4 3 2016 10 800 000 Kč              10 800 000 Kč                

4 3 2016 1 061 200 Kč                1 061 200 Kč                  

4 4 2016 982 800 Kč                    982 800 Kč                     

4 3 2016 1 900 000 Kč                1 900 000 Kč                  

4 4 2016 4 711 000 Kč                4 711 000 Kč                  

4 3 2016 2 584 400 Kč                2 584 400 Kč                  

4 3 2016 313 600 Kč                    313 600 Kč                     

4 4 2016 478 800 Kč                    478 800 Kč                     

4 3 2016 1 953 000 Kč                1 953 000 Kč                  

4 3 2016 1 794 800 Kč                1 794 800 Kč                  

4 4 2016 441 000 Kč                    441 000 Kč                     

4 4 2016 463 400 Kč                    463 400 Kč                     

4 4 2016 2 636 200 Kč                2 636 200 Kč                  

4 3 2016 14 000 000 Kč              14 000 000 Kč                

4 4 2016 813 400 Kč                    813 400 Kč                     

4 3 2016 3 220 000 Kč                3 220 000 Kč                  

4 3 2016 2 228 800 Kč                2 228 800 Kč                  

4 3 2016 1 506 400 Kč                1 506 400 Kč                  

4 3 2016 2 088 800 Kč                2 088 800 Kč                  

4 3 2016 3 777 200 Kč                3 777 200 Kč                  

4 3 2016 1 360 800 Kč                1 360 800 Kč                  

4 3 2016 1 506 400 Kč                1 506 400 Kč                  

4 4 2016 523 600 Kč                    523 600 Kč                     

4 3 2016 491 400 Kč                    491 400 Kč                     

4 3 2016 966 000 Kč                    966 000 Kč                     

4 3 2016 1 736 000 Kč                1 736 000 Kč                  

4 3 2016 4 641 000 Kč                4 641 000 Kč                  

4 3 2016 1 394 400 Kč                1 394 400 Kč                  

4 3 2016 4 074 000 Kč                 4 074 000 Kč                   

4 4 2016 3 481 800 Kč                3 481 800 Kč                  

4 4 2016 588 000 Kč                    588 000 Kč                     

4 4 2016 1 867 600 Kč                1 867 600 Kč                  

4 4 2016 1 500 000 Kč                1 500 000 Kč                  

4 4 2016 1 068 200 Kč                1 068 200 Kč                  

4 3 2016 1 785 000 Kč                1 785 000 Kč                  

4 3 2016 4 424 000 Kč                4 424 000 Kč                  

4 3 2016 3 021 200 Kč                3 021 200 Kč                  

4 3 2016 1 344 000 Kč                1 344 000 Kč                  

4 4 2016 2 059 400 Kč                2 059 400 Kč                  

4 4 2016 621 600 Kč                    621 600 Kč                     

4 3 2016 5 796 000 Kč                5 796 000 Kč                  

4 3 2016 537 600 Kč                    537 600 Kč                     

4 4 2016 973 000 Kč                    973 000 Kč                     

4 3 2016 5 504 800 Kč                5 504 800 Kč                  

4 3 2016 2 312 800 Kč                2 312 800 Kč                  

4 3 2016 590 800 Kč                    590 800 Kč                     
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4 3 2016 11 500 000 Kč              11 500 000 Kč                

4 3 2016 3 376 800 Kč                3 376 800 Kč                  

4 3 2016 3 382 400 Kč                3 382 400 Kč                  

4 3 2016 366 800 Kč                    366 800 Kč                     

4 3 2016 1 209 600 Kč                1 209 600 Kč                  

4 3 2016 1 870 400 Kč                1 870 400 Kč                  

4 3 2016 12 842 200 Kč              12 842 200 Kč                

4 4 2016 1 009 400 Kč                1 009 400 Kč                  

4 3 2016 824 600 Kč                    824 600 Kč                     

4 3 2016 331 800 Kč                    331 800 Kč                     

4 3 2016 1 500 000 Kč                1 500 000 Kč                  

4 4 2016 3 658 200 Kč                3 658 200 Kč                  

4 3 2016 729 400 Kč                    729 400 Kč                     

4 3 2016 1 191 400 Kč                1 191 400 Kč                  

4 4 2016 268 800 Kč                    268 800 Kč                     

4 3 2016 12 100 000 Kč              12 100 000 Kč                

4 4 2016 5 096 000 Kč                5 096 000 Kč                  

4 3 2016 908 600 Kč                    908 600 Kč                     

4 3 2016 1 414 000 Kč                1 414 000 Kč                  

4 3 2016 1 293 600 Kč                1 293 600 Kč                  

4 3 2016 3 921 400 Kč                3 921 400 Kč                  

4 4 2016 365 400 Kč                    365 400 Kč                     

4 3 2016 1 335 600 Kč                1 335 600 Kč                  

4 4 2016 1 348 200 Kč                1 348 200 Kč                  

4 4 2016 728 000 Kč                    728 000 Kč                     

4 5 2016 3 574 200 Kč                3 574 200 Kč                  

4 3 2016 4 746 000 Kč                4 746 000 Kč                  

4 3 2016 3 504 200 Kč                3 504 200 Kč                  

4 4 2016 380 800 Kč                    380 800 Kč                     

4 3 2016 4 699 800 Kč                4 699 800 Kč                  

4 3 2016 7 830 200 Kč                7 830 200 Kč                  

4 3 2016 4 884 600 Kč                4 884 600 Kč                  

4 3 2016 6 256 600 Kč                6 256 600 Kč                  

4 3 2016 3 479 000 Kč                3 479 000 Kč                  

4 4 2016 4 177 600 Kč                4 177 600 Kč                  

4 4 2016 2 258 200 Kč                2 258 200 Kč                  

4 4 2016 203 000 Kč                    203 000 Kč                     

4 3 2016 679 000 Kč                    679 000 Kč                     

4 3 2016 781 200 Kč                    781 200 Kč                     

4 4 2016 3 200 000 Kč                3 200 000 Kč                  

4 3 2016 3 715 600 Kč                3 715 600 Kč                  

4 4 2016 1 219 400 Kč                1 219 400 Kč                  

4 4 2016 2 829 400 Kč                2 829 400 Kč                  

4 3 2016 3 117 800 Kč                3 117 800 Kč                  

4 3 2016 856 800 Kč                    856 800 Kč                     

4 3 2016 2 191 000 Kč                2 191 000 Kč                  

4 3 2016 1 040 200 Kč                1 040 200 Kč                  

4 4 2016 519 400 Kč                    519 400 Kč                     

4 3 2016 4 561 200 Kč                4 561 200 Kč                  

4 4 2016 3 000 000 Kč                3 000 000 Kč                  
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4 4 2016 2 732 800 Kč                2 732 800 Kč                  

4 4 2016 2 021 600 Kč                2 021 600 Kč                  

4 3 2016 7 201 600 Kč                7 201 600 Kč                  

4 3 2016 854 000 Kč                    854 000 Kč                     

4 3 2016 1 059 800 Kč                1 059 800 Kč                  

4 3 2016 11 552 800 Kč              11 552 800 Kč                

4 4 2016 1 198 400 Kč                1 198 400 Kč                  

4 4 2016 1 685 600 Kč                1 685 600 Kč                  

4 3 2016 8 400 000 Kč                8 400 000 Kč                  

4 3 2016 7 939 400 Kč                7 939 400 Kč                  

4 3 2016 2 317 000 Kč                2 317 000 Kč                  

4 3 2016 6 715 800 Kč                6 715 800 Kč                  

4 4 2016 680 400 Kč                    680 400 Kč                     

4 3 2016 1 614 200 Kč                1 614 200 Kč                  

4 4 2016 3 333 400 Kč                3 333 400 Kč                  

4 3 2016 15 013 600 Kč              15 013 600 Kč                

3 3 2016 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                   

3 3 2016 1 700 000 Kč                 1 700 000 Kč                   

3 2 2016 3 600 000 Kč                3 600 000 Kč                  

3 2 2016 5 000 000 Kč                 5 000 000 Kč                   

3 3 2016 1 800 000 Kč                1 800 000 Kč                  

3 2 2016 7 500 000 Kč                7 500 000 Kč                  

3 3 2016 5 000 000 Kč                5 000 000 Kč                  

3 3 2016 2 000 000 Kč                2 000 000 Kč                  

3 3 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

3 3 2016 1 000 000 Kč                1 000 000 Kč                  

3 3 2016 1 500 000 Kč                 1 500 000 Kč                   

3 2 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

3 3 2016 3 000 000 Kč                 3 000 000 Kč                   

3 2 2016 6 000 000 Kč                 6 000 000 Kč                   

3 3 2016 1 500 000 Kč                1 500 000 Kč                  

3 2 2016 6 000 000 Kč                6 000 000 Kč                  

3 3 2016 7 000 000 Kč                 7 000 000 Kč                   

3 2 2016 1 800 000 Kč                1 800 000 Kč                  

3 3 2016 10 000 000 Kč               10 000 000 Kč                 

3 2 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

3 3 2016 5 000 000 Kč                5 000 000 Kč                  

3 3 2016 4 000 000 Kč                4 000 000 Kč                  
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3 3 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

3 3 2016 9 000 000 Kč                 9 000 000 Kč                   

3 2 2016 6 000 000 Kč                6 000 000 Kč                  

3 2 2016 9 000 000 Kč                 9 000 000 Kč                   

3 3 2016 229 600 Kč                    229 600 Kč                     

3 3 2016 2 600 000 Kč                

vl. technické 

infr.  2 600 000 Kč                   

3 3 2016 2 300 000 Kč                

vl. technické 

infr.  2 300 000 Kč                   

2 2 2016 20 600 000 Kč              

vl. technické 

infr.  20 600 000 Kč                 

5 3 2016 1 500 000 Kč                1 500 000 Kč                  

4 3 2016 400 000 Kč                    400 000 Kč                     

5 3 2016 10 900 000 Kč               10 900 000 Kč                 

5 3 2016 5 500 000 Kč                5 500 000 Kč                  

5 3 2016 7 500 000 Kč                 7 500 000 Kč                   

5 4 2016 2 000 000 Kč                2 000 000 Kč                  

4 3 2016 6 000 000 Kč                 6 000 000 Kč                   

5 2 2016 7 500 000 Kč                7 500 000 Kč                  

5 2 2016 5 700 000 Kč                 5 700 000 Kč                   

5 3 2016 800 000 Kč                    800 000 Kč                     

4 2 2016 5 000 000 Kč                 5 000 000 Kč                   

5 3 2016 1 000 000 Kč                1 000 000 Kč                  

5 4 2016 300 000 Kč                     300 000 Kč                      

5 4 2016 350 000 Kč                     350 000 Kč                      

4 2016 520 000 Kč                     520 000 Kč                      

3 3 2016 5 000 000 Kč                5 000 000 Kč                  

3 2 2016 400 000 Kč                     400 000 Kč                      

2 2016 7 500 000 Kč                 7 500 000 Kč                   

2 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

2 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   

2 3 2016 130 000 Kč                    130 000 Kč                     

2 4 2016 3 000 000 Kč                3 000 000 Kč                  

5 4 2016 5 500 000 Kč                5 500 000 Kč                  
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3 3 2016 1 500 000 Kč                 1 500 000 Kč                   

2 2 2016 1 000 000 Kč                1 000 000 Kč                  

3 2 2016 7 000 000 Kč                7 000 000 Kč                  

4 4 2016 1 500 000 Kč                 1 500 000 Kč                   

2 3 2016 2 000 000 Kč                 2 000 000 Kč                   
1 076 429 400 Kč          1 076 429 400 Kč          

97 Sb., o pozemních komunikacích který v § 6 rozděluje komunikace do I – IV. třídy. Toto označení dle leg

de procento reálně nižší a u drobných akcí zase vyšší)

provádí zákon o pozemních komunikacích. Tato vyhláška jasně stanovuje způsob záznamu a klasifikace st

é životnost
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53 071 470 Kč     

 Přiděleno z rozpočtu 
 Projektová 

dokumentace 
Popis, poznámka

300 000 Kč           pro rozhodování správní rady 

20 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

7 500 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

7 000 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

4 500 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

3 000 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

5 500 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

2 500 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

4 250 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

13 250 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

2 000 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

21 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

300 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

100 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

35 000 Kč              akce s projektovou dokumnetací

130 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

195 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

15 000 Kč              akce s projektovou dokumnetací

350 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

70 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

90 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

10 500 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

10 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

350 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

20 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

30 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel
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15 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

17 500 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

500 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

236 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

110 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

400 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

275 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

175 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

25 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

280 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

250 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

162 120 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

66 150 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

13 440 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

140 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

149 240 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

695 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

44 730 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

408 100 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

136 640 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

52 150 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

171 500 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

128 800 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy
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78 400 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

29 400 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

262 150 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

114 240 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

36 120 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

66 570 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

149 590 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

35 070 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

175 280 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

345 240 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

225 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

45 150 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

40 600 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

97 160 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

15 400 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

79 240 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

356 160 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

26 600 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

77 420 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

120 120 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

191 450 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

89 670 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

55 650 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

79 100 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

120 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

695 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

12 530 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

115 010 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

151 760 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

250 740 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

286 230 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

310 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

62 300 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

181 650 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

436 590 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

61 460 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

185 570 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

64 540 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

42 490 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

85 260 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

102 900 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

55 860 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

44 940 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

54 880 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

28 910 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

16 870 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

85 890 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

14 560 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

400 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací
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130 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

25 000 Kč              akce s projektovou dokumnetací

17 500 Kč              akce s projektovou dokumnetací

300 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

65 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

35 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

25 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

30 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

20 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

300 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

250 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

25 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

125 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

70 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

115 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

350 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

650 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

170 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

84 700 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

800 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

85 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel
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235 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

125 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

125 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

750 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

400 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

750 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

200 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

200 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

125 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

74 200 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

30 940 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

20 790 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

77 700 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

80 150 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

45 360 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

160 370 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

312 900 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

119 910 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

35 840 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

101 640 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

159 600 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

68 250 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

30 660 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

28 000 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

43 540 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

115 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

19 810 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

19 950 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

33 460 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

208 250 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

135 520 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

113 400 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

76 720 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy
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185 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

165 620 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

310 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

540 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

53 060 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

49 140 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

95 000 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

235 550 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

129 220 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

15 680 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

23 940 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

97 650 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

89 740 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

22 050 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

23 170 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

131 810 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

700 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

40 670 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

161 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

111 440 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

75 320 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

104 440 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

188 860 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

68 040 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

75 320 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

26 180 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

24 570 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

48 300 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

86 800 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

232 050 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

69 720 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

203 700 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

174 090 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

29 400 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

93 380 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

75 000 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

53 410 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

89 250 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

221 200 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

151 060 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

67 200 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

102 970 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

31 080 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

289 800 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

26 880 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

48 650 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

275 240 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

115 640 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

29 540 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy
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575 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

168 840 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

169 120 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

18 340 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

60 480 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

93 520 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

642 110 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

50 470 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

41 230 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

16 590 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

75 000 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

182 910 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

36 470 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

59 570 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

13 440 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

605 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

254 800 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

45 430 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

70 700 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

64 680 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

196 070 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

18 270 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

66 780 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

67 410 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

36 400 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

178 710 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

237 300 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

175 210 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

19 040 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

234 990 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

391 510 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

244 230 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

312 830 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

173 950 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

208 880 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

112 910 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

10 150 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

33 950 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

39 060 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

160 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

185 780 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

60 970 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

141 470 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

155 890 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

42 840 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

109 550 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

52 010 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

25 970 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

228 060 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

150 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy
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136 640 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

101 080 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

360 080 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

42 700 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

52 990 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

577 640 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

59 920 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

84 280 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

420 000 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

396 970 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

115 850 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

335 790 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

34 020 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

80 710 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

166 670 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

750 680 Kč           potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

50 000 Kč              akce s projektovou dokumnetací

85 000 Kč              akce s projektovou dokumnetací

180 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

250 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

90 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

375 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

250 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

300 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

300 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

350 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

90 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

500 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

250 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

200 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

Příloha k usnesení č. 64/2016



100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

450 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

300 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

450 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

11 480 Kč              potřeba provedení opray vyplývající z legislativy

130 000 Kč           akce ve spolupráci s RWE a SVS

115 000 Kč           akce ve spolupráci s RWE a SVS

1 030 000 Kč        akce ve spolupráci s RWE a SVS

75 000 Kč              akce s projektovou dokumnetací

20 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

545 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

275 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

375 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

100 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

300 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

375 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

285 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

40 000 Kč              akce s projektovou dokumnetací

250 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

15 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

17 500 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

26 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

250 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

‐ Kč                         oprávněné požadavky obyvatel

375 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

6 500 Kč                oprávněné požadavky obyvatel

150 000 Kč           akce s projektovou dokumnetací

275 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel
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75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

50 000 Kč              akce s projektovou dokumnetací

350 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel

75 000 Kč              oprávněné požadavky obyvatel

100 000 Kč           oprávněné požadavky obyvatel
53 071 470 Kč    

islativy je respektováno i v přiložené tabulce.

tavebně technického stavu. Odchýlení se od tohoto hodnocení by nebylo objektivní. Do Fondu rozvoje b
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Celkem

Lokalita popis investice lokalita ‐ čtvrť LBC Stav Význam

Lukášovská oprava mostního objektu Starý Harcov 5 2

Klicperova oprava mostního objektu Perštýn 7 3

u Klicperovy oprava mostního objektu Perštýn 6 3

Na Výběžku oprava mostního objektu Starý Harcov 5 3

Na Výběžku u lomu oprava mostního objektu Starý Harcov 6 3

Na Výběžku ‐ u školy oprava mostního objektu Starý Harcov 5 3

tř.Svobody oprava mostního objektu Starý Harcov 5 2

Na Bohdalci oprava mostního objektu Starý Harcov 5 3

Lukášovská oprava mostního objektu Starý Harcov 5 2

Perštýn‐Svatopluka oprava mostního objektu Perštýn 5 3

č.p.387 oprava mostního objektu Starý Harcov 7 4

Vesecká oprava mostního objektu Vesec u Liberce 5 3

za Pošt.nám. oprava mostního objektu Rochlice u Liberce 6 4

Mostecká oprava mostního objektu Rochlice u Liberce 5 3

u Krajského úřadu oprava mostního objektu Jeřáb 7 3

Na Zápraží oprava mostního objektu Jeřáb 5 3

uStadionu oprava mostního objektu Růžodol I. 5 4

Pod mlekárnou oprava mostního objektu Růžodol I. 5 4

místní komunikace k archoprava mostního objektu Machnín 6 4

pod úřadem práce oprava mostního objektu Liberec 7 4

U Ferony oprava mostního objektu Rochlice u Liberce 6 3

U Barumu oprava mostního objektu Vesec u Liberce 5 3

Volgogradská oprava mostního objektu Janův Důl u Liberce 5 3

Hanychovská oprava mostního objektu Jeřáb 5 2

Topolová oprava mostního objektu Janův Důl u Liberce 5 3

Karlinská‐Sibiřská oprava mostního objektu Karlinky 6 3

Uralská oprava mostního objektu Františkov u Liberce 5 2

z Švermovy k zah. oprava mostního objektu Františkov u Liberce 5 4

Vltavská oprava mostního objektu Františkov u Liberce 6 3

Vojanova oprava mostního objektu Františkov u Liberce 6 3

Křížanská oprava mostního objektu Horní Suchá u Liberce 6 3

Žákovská oprava mostního objektu Horní Suchá u Liberce 5 3

odb. z Ostašovské oprava mostního objektu Horní Suchá u Liberce 6 4

Malinová oprava mostního objektu Horní Suchá u Liberce 5 3

Karlovská oprava mostního objektu Horní Suchá u Liberce 5 3

Cyklostezka oprava mostního objektu Růžodol I. 5 4

Proletářská oprava mostního objektu Doubí u Liberce 5 3

Mosty
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Ke Hluboké oprava mostního objektu Pilínkov 6 3

Strakonická oprava mostního objektu Dolní Hanychov 6 3

Cidlinská‐Svobody oprava mostního objektu Starý Harcov 7 3

Nad údolím oprava mostního objektu Vesec u Liberce 7 3

Celkem

LEGENDA

Mosty

Sloupec E „Stav“  ‐ Mostní objekty se vyhodnocují dle zjištěných jevů a návrh opatření se provádí podle závazn

Posouzení stavu mostního objektu dle ČSN 73 6221

I. Bezvadný stav ‐ objekt zcela bez vad 

II. Velmi dobrý stav ‐ pouze drobné vady, které neovlivní zatížitelnost 

III. Dobrý stav ‐ závažnější vady, které neovlivní zatížitelnost 

IV. Uspokojivý stav ‐ vady a poruchy, které mohou v budoucnu zatížitelnost ovlivnit 

V. Špatný stav ‐ vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost – tyto jsou včasnou údržbou nebo opravou odstraniteln

VI. Velmi špatný ‐ stav vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost jsou odstranitelné jen včasnou velkou opravou z

VII. Havarijní stav ‐ stav objektu, který zásadně ovlivňuje zatížitelnost a vyžadující okamžité opatření k odvráce

V – Špatný stav

Vyznačuje se výskytem poruch a závad, které již ovlivňují zatížitelnost konstrukce, ale jsou odstranitelné bez v

VI – Velmi špatný stav

Zde již poruchy a závady ovlivňují zatížitelnost a jsou odstranitelné pouze opravou zahrnující důležité části kon

VII – Havarijní stav

Závady a poruchy ovlivňující zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují okamžitou nápravu pro odvrácení havári

U stavů 5‐7 (V‐VII) již dochází k dopravním omezením v podobě omezení zatížitelnosti mostní konstrukce, ome

Sloupec F „Význam“ – Rozdělení místních komunikací dle dopravního významu upravuje zákon č. 13/1997 Sb.,

5 ‐ komunikace využívaná MHD

4 ‐ důležitá komunikace ‐ centrum

3 ‐ důležitá komunikace ‐ místní

2 ‐ vedlejší komunikace ‐ místní

1 ‐ okrajová komunikace
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376 390 000 Kč      ‐ Kč                                           376 390 000 Kč           

Rok realizace Částka Dotace a jiné zdroje
Požadovaná částka z 

rozpočtu

2016 6 000 000 Kč          6 000 000 Kč                 

2016 3 900 000 Kč          3 900 000 Kč                 

2016 12 400 000 Kč        12 400 000 Kč               

2016 2 800 000 Kč          2 800 000 Kč                 

2016 2 700 000 Kč          2 700 000 Kč                 

2016 5 900 000 Kč          5 900 000 Kč                 

2016 11 500 000 Kč        11 500 000 Kč               

2016 12 600 000 Kč        12 600 000 Kč               

2016 16 000 000 Kč        16 000 000 Kč               

2016 10 000 000 Kč        10 000 000 Kč               

2016 4 000 000 Kč          4 000 000 Kč                 

2016 21 600 000 Kč        21 600 000 Kč               

2016 4 150 000 Kč          4 150 000 Kč                 

2016 24 920 000 Kč        24 920 000 Kč               

2016 2 000 000 Kč          2 000 000 Kč                 

2016 12 400 000 Kč        12 400 000 Kč               

2016 8 440 000 Kč          8 440 000 Kč                 

2016 2 000 000 Kč          2 000 000 Kč                 

2016 42 000 000 Kč        42 000 000 Kč               

2016 2 000 000 Kč          2 000 000 Kč                 

2016 8 300 000 Kč          8 300 000 Kč                 

2016 10 000 000 Kč        10 000 000 Kč               

2016 9 130 000 Kč          9 130 000 Kč                 

2016 20 000 000 Kč        20 000 000 Kč               

2016 6 750 000 Kč          6 750 000 Kč                 

2016 7 000 000 Kč          7 000 000 Kč                 

2016 2 200 000 Kč          2 200 000 Kč                 

2016 3 800 000 Kč          3 800 000 Kč                 

2016 12 500 000 Kč        12 500 000 Kč               

2016 11 000 000 Kč        11 000 000 Kč               

2016 5 500 000 Kč          5 500 000 Kč                 

2016 6 100 000 Kč          6 100 000 Kč                 

2016 5 100 000 Kč          5 100 000 Kč                 

2016 2 500 000 Kč          2 500 000 Kč                 

2016 3 400 000 Kč          3 400 000 Kč                 

2016 4 500 000 Kč          4 500 000 Kč                 

2016 20 000 000 Kč        20 000 000 Kč               
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2016 22 000 000 Kč        22 000 000 Kč               

2016 6 800 000 Kč          6 800 000 Kč                 

2016 1 500 000 Kč         

možný spolupodíl vlastníků 

navazujících pozemků 1 500 000 Kč                 

2016 1 000 000 Kč          1 000 000 Kč                 

376 390 000 Kč      376 390 000 Kč             

né ČSN 736 220 a doporučené  ČSN 736 221 (§ 8 vyhlášky 104/1997 činí tuto normu pro spr

né 

zahrnující důležité části konstrukce 

ení hrozící katastrofy

větších zásahů do konstrukce. U betonových konstrukcí jde o korozi betonářské výztuže s os

nstrukce. Například u betonu je koroze betonářské výztuže s oslabením plochy průřezu do 1

ie, například uzavření či podepření konstrukce. U betonových konstrukcí jde o oslabení prof

ezení provozu případně úplné uzavření. U těchto stavů je třeba zpracovávat projektovou do

, o pozemních komunikacích který v § 6 rozděluje komunikace do I – IV. třídy. Toto označen
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18 819 500 Kč                

Přiděleno z 

rozpočtu

Projektová 

dokumentace

300 000 Kč                     

195 000 Kč                     

620 000 Kč                     

140 000 Kč                     

135 000 Kč                     

295 000 Kč                     

575 000 Kč                     

630 000 Kč                     

800 000 Kč                     

500 000 Kč                     

200 000 Kč                     

1 080 000 Kč                  

207 500 Kč                     

1 246 000 Kč                  

100 000 Kč                     

620 000 Kč                     

422 000 Kč                     

100 000 Kč                     

2 100 000 Kč                  

100 000 Kč                     

415 000 Kč                     

500 000 Kč                     

456 500 Kč                     

1 000 000 Kč                  

337 500 Kč                     

350 000 Kč                     

110 000 Kč                     

190 000 Kč                     

625 000 Kč                     

550 000 Kč                     

275 000 Kč                     

305 000 Kč                     

255 000 Kč                     

125 000 Kč                     

170 000 Kč                     

225 000 Kč                     

1 000 000 Kč                  
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1 100 000 Kč                  

340 000 Kč                     

75 000 Kč                        

50 000 Kč                        

18 819 500 Kč                

ávce závaznou) a to na stupnici 1 ‐ 7. Jedná se o výsledky prohlídek mostů a jejich hodnocení v souladu s

labením průřezu maximálně o 5% plochy, dále pak nesprávně nastavená nebo posunutá ložiska, lokálně 

15%, silně posunutá nebo zablokovaná ložiska, lokálně podemleté základy podpěr (v ploše maximálně do

filu průřezu o více než 15% plochy, výrazné kmitání konstrukce, výrazné oslabení nosných prvků, nadměr

okumentaci a zajišťovat provedení oprav. Poslední mostní objekt, který byl s ohledem na stavebně techn

ní dle legislativy je respektováno i v přiložené tabulce.
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s platnými předpisy. Odchýlení se od tohoto hodnocení by nebylo objektivní. Do Fondu rozvoje byly v akc

podemleté základy podpěr, nefunkční mostní dilatační závěry, rozsáhlé stopy po prosakující nebo zatéka

 30% plochy základu), viditelné na‐klonění a deformace podpěr způsobené nerovnoměrným sedáním sp

rné deformace, průhyby a naklonění konstrukce (max. trvalá deformace je více než 30% nad dovolené ho

ický stav uzavřen, byl v roce 2014 most v Harcově vedoucí z ul. Svobody do ul. Cidlinská (u zahradní tech
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cích vyplývajících z platné legislativy zařazeny pouze komunikace se stavebnětechnickým stavem č. 5 až 7

ající vodě, nadměrné kmitání nosné konstrukce, maximální trvalé deformace do hodnoty dovoleného prů

odní stavby.

odnoty průhybu, plošné podemletí základů více jak 30%.

niky Bartoš).

Příloha k usnesení č. 64/2016



Celkem 419 900 000 Kč              

Popis akce Priorita  Rok realizace  Částka vč. DPH 

Plavecký bazén

PD k rekonstrukci bazénu RDS 4 2017                    19 000 000 Kč 

Předprojektová příprava 4 2016                         500 000 Kč 

Havárie MPS JSS 5                      1 500 000 Kč 

Havárie MPB 5                         800 000 Kč 

statické posudky 4                         100 000 Kč 

Rekonstrukce 3 2019                 380 000 000 Kč 

příspěvky 3 2016                    18 000 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu                 500 000 000 Kč 

Celkem 419 900 000 Kč              

Bazény a koupaliště
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419 900 000 Kč   

 Celková částka opravy 

vč. DPH 

Dotace a 

jiné 

zdroje

 Požadovaná 

částka  z rozpočtu 

 Přiděleno z 

rozpočtu 
Typ financování

             419 900 000 Kč 

IP       19 000 000 Kč  investice

            500 000 Kč  investice

        1 500 000 Kč  oprava

            800 000 Kč  oprava

            100 000 Kč  služba

IP     380 000 000 Kč  investice

      18 000 000 Kč  služba

    500 000 000 Kč  investice

419 900 000 Kč   
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Položka rozpočtu

20924000000

nová  
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Sportoviště
Celkem

Popis akce Priorita 
Rok 

realizace
 Částka vč. DPH 

Sportovní areál Ještěd

Oprava tubusu betonovou skořepinou, havárie 5 2016        19 246 500 Kč 

Opravy a údržba opěrných stěn 3 2016              500 000 Kč 

Výměna osvětlení 3              350 000 Kč 

služby 2 2016              200 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu        50 000 000 Kč 

Sportovní areál Vesec

Nátěry mostů  5 2016              300 000 Kč 

oprava čerpací stanice 3 2016              500 000 Kč 

Opravy mostů a vybavení 2 2016              100 000 Kč 

Vybudování nového skateparku X 2016              500 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu        15 000 000 Kč 

SAF Slovan stadion

Oprava statických poruch západní tribuny 5 2016           5 000 000 Kč 

Rozšíření press X 2016           5 000 000 Kč 

Úprava VIP X 2016              300 000 Kč 

Zavlažovací systém 3 2016              490 000 Kč 

Úprava hřiště dorost 3 2016           1 800 000 Kč 

Osvětlení hřiště 3 2016           1 200 000 Kč 

havárie 5 2016              300 000 Kč 

PD k opravě statických poruch západní tribuny 5 2016              200 000 Kč 

pasporty nezapsaných budov + technická 

dokumentace
4 2016              860 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu        15 000 000 Kč 

Sportpark

údržby objektů 3 2016              850 000 Kč 

služby 3 2016              300 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu        10 000 000 Kč 

Svijany aréna

Celková rekonstrukce objektu 3 2018      150 000 000 Kč 

běžné opravy 4 2016           1 500 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu      190 000 000 Kč 

Hala Kord

údržby objektů 4 2016              250 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu        10 000 000 Kč 

Skatepark

údržby objektů 4 2016              150 000 Kč 

nová překážka pyramida X 2016              380 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu              500 000 Kč 

Celkem

Priorita

5‐ Havárie

4 ‐ Nutné

3 ‐ Žádoucí

2 ‐ Počká
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190 276 500 Kč     190 276 500 Kč                

 Celková částka 

opravy vč. DPH 

Dotace a jiné 

zdroje

 Požadovaná částka  z 

rozpočtu 
 Přiděleno z rozpočtu  Typ financování

       20 296 500 Kč 

                     19 246 500 Kč  oprava

                          500 000 Kč  oprava

                          350 000 Kč  oprava

                          200 000 Kč  služba

investice

          1 400 000 Kč 

                          300 000 Kč  oprava

                          500 000 Kč  oprava

                          100 000 Kč  oprava

                          500 000 Kč  investice

investice

       15 150 000 Kč 

                       5 000 000 Kč  oprava

                       5 000 000 Kč  investice

                          300 000 Kč  oprava

                          490 000 Kč  oprava

                       1 800 000 Kč  oprava

                       1 200 000 Kč  oprava

                          300 000 Kč  oprava

                          200 000 Kč  služba

                          860 000 Kč  služba

investice

          1 150 000 Kč 

                          850 000 Kč  oprava

                          300 000 Kč  služba

investice

     151 500 000 Kč 

                  150 000 000 Kč  oprava

                       1 500 000 Kč  oprava

investice

             250 000 Kč 

                          250 000 Kč  oprava

investice

             530 000 Kč 

                          150 000 Kč  oprava

                          380 000 Kč  investice

investice

190 276 500 Kč     190 276 500 Kč                
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Položka 

rozpočtu

20308000000

20308000000

20308000000

20308000000

nová 14

20310000000

20310000000

20310000000

20310000000

20310000000

20310000000

20311000000
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Údržba pozemků a budov
Celkem

Popis akce Rok realizace

LVT

zajištění havarijních oprav na střechách arálu, nutné zpracovat PD včetně sond a 

posudků
2016

sondy a posudky technického stavu pavilonů 2016

úklid a údržba areálu 2016

opravy 2016

Budova Radnice

Projektová dokumentace ‐ rekonstrukce půdy radnice ‐ dřevomorka

Oprava WC 2. a 3. patro

Oprava (výměna) oken radnice

Rekonstrukce půdy radnice

Budova Uran

Celková rekonstrukce ‐ havarijní stav

Celkem
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44 150 000 Kč 0 Kč 1 850 000 Kč

Částka
Celková částka 

akce
Dotace a jiné zdroje

 Požadovaná částka  z 

rozpočtu 
Přiděleno z rozpočtu

1 850 000 Kč 1 850 000 Kč

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

100 000 Kč 100 000 Kč

250 000 Kč 250 000 Kč

500 000 Kč 500 000 Kč

12 300 000 Kč 12 300 000 Kč

100 000 Kč 100 000 Kč

1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

8 000 000 Kč 8 000 000 Kč

3 000 000 Kč 3 000 000 Kč

30 000 000 Kč 30 000 000 Kč

30 000 000 Kč 30 000 000 Kč

44 150 000 Kč 0 Kč 1 850 000 Kč
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Celkem 0 Kč 0 Kč

Popis akce Realizace rok Částka Dotace a jiné zdroje

Celkem 0 Kč 0 Kč

Ulice a náměstí
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0 Kč

Požadovaná částka 

z rozpočtu

Přiděleno z 

rozpočtu

0 Kč
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Popis, poznámka
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Celkem 582 169 280 Kč   581 149 280 Kč  

Priorita
Rok 

realizace
 Částka vč. DPH 

 Celková částka 

akce vč. DPH 
Dotace

 Požadovaná 

částka  z 

rozpočtu 

 Přiděleno z 

rozpočtu 

Typ 

financování

Navýšení 

kapacity

Vytýká/ 

důvod

Stav 

připravenosti 

PD

ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49, 460 01   103 200 000 Kč 

ZŠ Liberec, ulice 5. května
malování tříd a chodeb budovy I. A II stupně, ŠJ ‐ 

nemalováno několik let . odlupující se malba
3 2016           300 000 Kč              90 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května

rekonstrukce omítky na budově II.stupně  ‐ vlivem 

povětrnostních podmínek degraduje soudržnost omítek 

a hrozí pád na občany 

4 2017        3 500 000 Kč  IP         3 500 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května
připojení školy na optickou síť ‐ zlevnění a modernizace 

stávajicí nedostatečného připojení k internetu
3 2016           400 000 Kč            400 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května Běžné opravy (elektro, inst.práce, havarijní situace) 4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května

údržba ‐ nátěr oken na budově II. stupně ze strany k 

budově I. Stupně ‐ barva z oken se odlupuje a chybí 

těsnění v oknech

4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května
odizolování budovy I. stupně ‐ odstranění části vzlínání 

vhkosti 
3 2016           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května
rekonstrukce střech na obou budovách ‐ postupné 

opravy
4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května
rekonstrukce střechy a podkroví I. stupně, úprava 

podkrovních místností pro navýšení kapacity
4 2017     35 000 000 Kč  IPRÚ     35 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května
rekonstrukce WC v budově I. Stupně včetně přivedení 

teplé vody
5 2016        1 000 000 Kč         1 000 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, ulice 5. května suterén budovy I. Stupně provedení sanací  5 2016           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, ulice 5. května

výměna oken na budově I. Stupně pro energetické 

úspory ‐ některé okna nejdou otevřít z havarijního stavu 

jsme je zabezspečili, tak že nejdou otvírat, některé okna 

jsou ztrouchnivělá 

4 2018        3 000 000 Kč  IP         3 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května
Výměna střešní krytiny na budově II. Stupně, starý dožilý 

šindel
4 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května
opravy parket ve třídách ‐ parkety jsou rozeschlé 

popraskané a částečně bez nátěru 
3 2016           500 000 Kč              90 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května

oprava elektrorozvodů a rozvodných skříní ‐ stavajicí 

nedostatečná el. rozvody mají za následek padání jističů 

na celé škole.  Stávajicí el. soustava neumožňuje 

instalaci nových učebních pomůcek

4 2016           600 000 Kč            600 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května

PD k rekonstrukci topného systému ‐  systém regulace 

topení  je ovládán systémem vypni ‐zapni a spínací 

časocé hodiny z roku cca. 1990

5 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května
úprava ve stávajícím školnickém bytě pro navýšení 

kapacity 
3 2017           500 000 Kč            500 000 Kč  investice ANO

ZŠ Liberec, ulice 5. května PD pro energetické úspory budovy II. Stupně 5 2017           350 000 Kč            350 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května
výměna oken na budově Ii. Stupně pro energetické 

úspory
4 2018        5 000 000 Kč  IP        5 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května
oprava topení na obou budovách včetně investice do 

regulace dle zákona, 
4 2017        1 500 000 Kč  IP        1 500 000 Kč  investice

Základní školy

Popis akce
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ZŠ Liberec, ulice 5. května
rekonstrukce a změna dispozic šaten na obou budovách 

spojené s navýšením kapacit
3 2018        4 000 000 Kč  IP        4 000 000 Kč  investice ANO

ZŠ Liberec, ulice 5. května výměna oken v suterénu budovy I. Stupně 5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, ulice 5. května
rekonstrukce osvětlení tříd ‐osvětlení tříd nesplňuje 

předepsané podmínky.
4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, ulice 5. května oprava dílen ‐ omítky, elektrorozvody, inst. práce 3 2018           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května
oprava WC II. Stupně, zastaralé rozvody, na hraně 

havárie
4 2017        1 000 000 Kč         1 000 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, ulice 5. května Rekonstrukce 3. patra budovy 1. stupně, havarijní stav 5 2017     40 000 000 Kč  IPRÚ     40 000 000 Kč  oprava ANO

ZŠ Liberec, ulice 5. května

výměna dveří do budovy I. Stupně, staré kovové 

neizolující dveře, které navyhovují hasičům ‐ únikový 

východ z budovy

3 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května

kamerové zabezpečení prostoru před budovou I. 

Stupně, elektronický vrátný ‐ stávajicí systém 

neumožňuje dokonalou kontrolu vstupujicích osob do 

školy

3 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května
oprava schodiště I. Stupně, schodiště je značně 

vyšlapané a hrozí újma na zdraví
4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava BOZ

ZŠ Liberec, ulice 5. května

výměna povrchu před budovou I. Stupně, asfalt je 

popraskaný, nerovný, a zadržuje vlhkost, na některých 

místech je spád k budově a  suteréní místnosti jsou 

touto vlhkostí poškozovány

3 2017           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května PD pro realizaci energetických úspor I. stupěň 4 2018           200 000 Kč  IP            200 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května
PD a energetický audit pro navýšení kapacity v rámci 

IPRÚ
3 2016        2 000 000 Kč  IPRÚ        2 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května
montáž termohlavic na topení ‐ musíme splňovat 

ustanovení zákona č.406/200 sb 
3 2016           350 000 Kč            350 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, ulice 5. května

zařízení kotelny je dožilé, hrozí výpadek kotlů, původní 

rekonstrukce kotelny plánována na rok 2014 za 1 500 

000,00

5 2017           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, ulice 5. května rekonstrukce hřiště za budovou II. Stupně 3 2018           900 000 Kč  IP           500 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu   120 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Vrchlického 262/17, 460 14        8 530 000 Kč 

ZŠ Liberec, Vrchlického oprava schodů na půdu ‐ hrozí zde úraz  3 2018             30 000 Kč              30 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Vrchlického odkopání objektu, oprava svislých izolací 3 2019        1 500 000 Kč         1 500 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Vrchlického
rekonstrukce elektrorozvaděčů ‐ elektrorozvaděče jsou 

staré a nelze připojit do systému nové učební pomůcky
3 2017           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Vrchlického PD pro rekonstrukci výměníku 5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Vrchlického

dřevomorka v půdním prostoru, před koncem záruky 

projevy písní na záklopu podlahy v půdním prostoru, 

řešíme reklamací s dodavatelem prací, fi. Brex

5 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Vrchlického oprava WC přízemí včetně rozvodů v suterénu 4 2016        1 100 000 Kč         1 100 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Vrchlického rozšíření učeben o stávající dílny 3 2019        2 000 000 Kč         2 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Vrchlického
oprava sprch a zázemí pro tělocvik ‐ sprchové vany jsou  

kamené původní a nejdou používat
5 2016           800 000 Kč            800 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, Vrchlického

rekonstrukce výměníku ‐ výměník je za hranicí 

životnosti. Po zatepleníé objektu nebyola provedena 

nová regulace a výměnou výměníku lze dosáhnou 

úspory za vytápění  a TUV cca 15‐25 %

4 2017        1 800 000 Kč         1 800 000 Kč  investice
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ZŠ Liberec, Vrchlického
oprava žaluzií ‐ trhají se táhla, nutno opravovat z plošiny, 

nevyhovují hyg. světelné podmínky, musí se svítit
4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Vrchlického Běžné opravy  4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Vrchlického
oprava střešní krytiny a komínu, komínová hlava se 

rozpadá, funkční topidlo školnického bytu
4 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Vrchlického konvektomat ‐ zatím není, škola má staré vybavení 3 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Vrchlického
nové vybavení kuchyně, kotel, pánev, myčka, staré je 

dožilé
3 2017           300 000 Kč            300 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Vrchlického
malování, broušení podlah ve třídách ‐ pravidelná 

údržba vlysových podlah pro udržitelnost hygieny
3 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     25 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Oblačná 101/15, 460 01     19 100 000 Kč 

ZŠ Liberec, Oblačná
výměna oken , zbývají tři stěny a tělocvična pro funkční 

větrání 
4 2016        2 500 000 Kč         2 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Oblačná
výměna splachovacích mechanismů na sociálkách, často 

poruchové, náhradní sady jsou drahé
3 2017             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Oblačná
výměna stoupaček ve třídách, havarijní stav trubek a 

odpadů
5 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Oblačná běžné opravy 4 2016             40 000 Kč              40 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Oblačná
montáž termohlavic na topení ‐ musíme splňovat 

ustanovení zákona č.406/200 sb 
3 2016           140 000 Kč            140 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Oblačná malování 3 2016             60 000 Kč              60 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Oblačná
nákup nových šatních skříněk ‐ 10 ks trojdílných, á cca 

6000,‐Kč
3 2017             60 000 Kč              60 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Oblačná oprava rampy u ŠJ, degradovaná povětrnostními vlivy 3 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Oblačná Výměna oken v tělocvičně pro zajištění větrání 5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, Oblačná vestavba do proluky‐rozšíř.kapacity 3 2020     15 000 000 Kč      15 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Oblačná
PD na rekonstrukci střechy, tělocvičny, lepenka je 

původní dožilá, opravy nedrží
5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Oblačná
kompletní oprava střechy tělocvičny,  lepenka je 

původní dožilá, opravy nedrží 
5 2016           450 000 Kč            450 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Oblačná broušení a lakování podlahy v tělocvičně 4 2017           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     65 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43, 460 01        7 230 000 Kč 

ZŠ Liberec, Jabloňová
rekonstrukce zázemí tělocvičny, sprchy a WC, zařízení 

morálně zastaralé, původní rozvody
3 2018           600 000 Kč            600 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Jabloňová rekontrukce rozvodů topení a vody 5 2017        3 500 000 Kč         3 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Jabloňová havarijní výměna rozvaděčů elektro 5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Jabloňová oprava WC dámský a pánský pro personál 5 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Jabloňová
PD na rekonstrukci kuchyně, morálně a technicky 

zastaralé, řešení pouze pro varný blok a VZT
5 2015           100 000 Kč            100 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, Jabloňová
osvětlení u vchodu u školní jídelny a cesty k hlavnímu 

vchodu
4 2015             30 000 Kč              30 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Jabloňová
Rekonstrukce kuchyně, morálně a technicky zastaralé, 

řešení pouze pro varný blok a VZT
4 2017        2 500 000 Kč         2 500 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, Jabloňová výmalby ve třídách 3 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     20 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Česká 354, Vesec 463 12        7 740 000 Kč 
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ZŠ Liberec, Česká 

Dlouhodobé nasávání vlhkosti zdivem po celém objektu 

školy (suterénní prostory a prostory v úrovni terénu) ‐ 

vlhké zdi, napadené plísní, odpadává malba, dituny. Ve 

výtahové šachtě již stálo 0,5 m vody.

5 2017        2 000 000 Kč         2 000 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká  PD k opravě izolací kuchyně 5 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Česká 
opravy fasády včetně výměny rozpadlých fasádních 

prvků, 
5 2016           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava BOZ

ZŠ Liberec, Česká  PD k opravě fasády 5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  služba BOZ

ZŠ Liberec, Česká 

Propad asfaltového povrchu kolem kanalizace na 

příjezdové cestě pro zásobování školní kuchyně ‐ dutina 

pod porušeným asfaltovým povrchem

4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká  Porušený asfaltový povrch školního parkoviště 4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká 
Propadlá zámková dlažba okolo celé budovy, kanálové 

vpustě jsou výše než zámková dlažba. 
4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká  běžné opravy 4 2016             60 000 Kč              60 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká  Obnova dveří u kmenových tříd, kabinetů 2. st.  3 2019           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká 
montáž termohlavic na topení ‐ musíme splňovat 

ustanovení zákona č.406/200 sb 
3 2016           360 000 Kč            360 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Česká 
výměna spodní části všech okapových svodů, oprava 

gaigrů
4 2016             20 000 Kč              20 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká 
Nátěr venkovního  kovového krytí oken florbalové haly ‐ 

výškové práce.
3 2017           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká  Oprava parketových podlah, tělocvična malá, 3x třída 4 2017           750 000 Kč            750 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká 

1. fáze  ‐ výměna oken 1. stupeň + zednické začištění. 

Seschlé dřevěné okenní rámy, nedoléhají ‐ únik tepla, 

zatékání do tříd.

3 2018           900 000 Kč            900 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká 

změna dispozic budovy II. Stupně, vytvoření jedné 

učebny a družiny, přistavění šatních kójí, pro navýšení 

kapacity o 30 dětí

5 2016        2 000 000 Kč         2 000 000 Kč  investice ANO

ZŠ Liberec, Česká 

střešní krytiny hlavně na novějších budovách vykazují 

špatné řemeslné zpracování, podtékají klempířské 

výrobky, které poškozují fasády a konstrukce střech

5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Česká  malování 3 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     85 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Husova 142/44, 460 01 Liberec 5     49 635 000 Kč 

ZŠ Liberec, Husova renovace podlah 5 x učebna  zápis Hygiena 4 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Husova plot + brána  4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava BOZ

ZŠ Liberec, Husova PD pro opravy suterénu 4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Husova

suteréní prostory ‐ stropy, malba, obložení, Velmi 

frekventovaný vstupní prostor, který má vzhled průmysl. 

provozního zázemí ‐ poškozený, neestetický

3 2018           500 000 Kč            500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Husova
montáž termohlavic na topení ‐ musíme splňovat 

ustanovení zákona č.406/200 sb 
3 2016           170 000 Kč            170 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Husova

 oprava střechy + komíny+okapy, zlaby, první ontrola po 

20 letech, nutno vyměnit poškozené tašky a opravit 

komíny, které odpadávají na plochu pro žáky 

5 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava BOZ
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ZŠ Liberec, Husova
výtopný systém ‐ výměna radiátorů, rozvodů, 

termoventily
4 2016        1 000 000 Kč         1 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Husova vestavba podkroví‐rozš.kapacity 3 2020     20 000 000 Kč      20 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Husova zvýšení kapacity školy 120 míst ‐ učebny, úprava prostor 2 2019        3 500 000 Kč         3 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Husova oprava fasády, zajištění havarijních omítek prostřikem 5 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava BOZ

ZŠ Liberec, Husova
výměna ležaté kanalizace , cca 40 metrů od tělocvičny 

do ulice, kanalizace propadlá, původní betonové prvky
5 2016           350 000 Kč            350 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Husova PD pro rekonstrukci sociálního zázemí tělocvičny 4 2017             40 000 Kč              40 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Husova rekonstrukce sociálního zázemí u tělocvičny 3 2019           600 000 Kč            600 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Husova
výměna rozvaděčů elektro, posílení přívodů do 

rozvaděčů
3 2017           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Husova přístupová komunikace zásobování 3 2019           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Husova malování tříd 3 2016             75 000 Kč              75 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Husova fasáda + zateplení objektu pro energetické úspory 3 2020     22 000 000 Kč      22 000 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu     95 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1     11 082 000 Kč 

ZŠ Liberec, Lesní
rekonstrukce zahradního domku na školním pozemku, v 

původním nedokončeném stavu
2 2019           560 000 Kč            560 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní výměna podlahy ve šk. Tělocvičně, rozeschlé vlysy 3 2018        1 100 000 Kč         1 100 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Lesní
malířské a natěračské práce v učebnách, kuchyni, 

tělocvičně
3 2016             60 000 Kč              60 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní Rekonstrukce sociálek u tělocvičny 4 2018        1 500 000 Kč         1 500 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní
 výměna vyústek klimatizace v tělocvičně (úspora 10% 

vytápění)
3 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní
izolace základů HB a svedení srážkové vody do 

kanalizace
3 2020        3 300 000 Kč         3 300 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Lesní
realizace funkčního vzduchotechnického zařízení 

v šatnách a umývárnách tělocvičny 
3 2017           890 000 Kč            890 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Lesní instalace podhledů, vč. osvětlení v učebnách HB 2 2019           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní PD pro odstranění radonu 5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Lesní odvětrání radonu v učebnách MB a ŠD 4 2017        1 650 000 Kč  IP        1 650 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Lesní výměna dveří, vč. zárubní, na 1 patře hl. budovy 2 2018           240 000 Kč            240 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní
odvětrání podstřešního prostoru , kde se sráží vlhkost, 

bohužel nebylo řešeno v projektu zateplení
5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Lesní nákup stroje na mletí do školní kuchyně 3 2017             50 000 Kč              50 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Lesní rekonstrukce sauny na prostory pro výuku žáků 2 2019           560 000 Kč            560 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Lesní

oprava zatékající střechy na HB, včetně výměny 

děravých žlabů a svodů + výměna úzkých okapnic na 

střeše HB

5 2016           270 000 Kč            270 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní demolice vyřazeného pařníku na školním pozemku 3 2016             30 000 Kč              30 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní výměna podlahové krytiny ve 3 učebnách 3 2017             60 000 Kč              60 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Lesní
instalace samostatného přívodu el. do učebny 

informatiky
3 2018             12 000 Kč              12 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu     25 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Švermova 403/40, 460 10 Liberec 10     53 972 000 Kč 

ZŠ Liberec, Švermova 
výměna podlahové krytiny v tělocvičnách. Původní 

rozestoupená palubovka
4 2017        1 000 000 Kč  IP        1 000 000 Kč  oprava
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ZŠ Liberec, Švermova  Zateplení a výměna oken, energetická naročnost G 5 2017        9 000 000 Kč  IP        9 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Švermova  EA  a PD k energetickým úsporám 3 2016           300 000 Kč  IP           300 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Švermova 
REKONSTRUKCE OBJEKTU TĚLOCVIČNY S OPRAVOU 

BAZÉNU
4 2019     35 000 000 Kč  IP     35 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Švermova 

PD k celkové rekonstrukci kuchyně, především 

technologie a stavební části jsou havarijní, nedostatečné 

odvětrání

5 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, Švermova  kompletní rekonstrukce kuchyně a přilehlých prostor 5 2017        4 500 000 Kč         4 500 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, Švermova   PD obnova bazénu 3 2016           500 000 Kč  IP           500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Švermova  třítroubá elektrická pec 3 2018             72 000 Kč              72 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Švermova  kombinovaný robot 3 2017             40 000 Kč              40 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Švermova  výměna kopilitů v malé tělocvičně 3 2018           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Švermova 

havarijní stav ZTI pod místnostmi kuchyně, podezření na 

nefunkční hydroizolace ‐ BUDE ŘEŠENO REKONSTRUKCÍ 

KUCHYNĚ

5 2017           800 000 Kč            800 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Švermova 
sociální zázemí u tělocvičny nemá funkční rozvody ZTI a 

VZT, nefunkční izolace
5 2016           350 000 Kč            350 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Švermova 
oprava sociálního zařízení v tělovýchovném pavilonu a  

2.  patře učebního pavilonu
3 2018           750 000 Kč            750 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Švermova  malování, nátěry 3 2016             60 000 Kč              60 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Švermova 
oprava oplocení  školy ve Vojanově ulici, podezdívka 

padá do ulice
2 2020        1 000 000 Kč         1 000 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     85 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 1        6 700 000 Kč 

ZŠ Liberec, Barvířská malování, nátěry 3 2016             90 000 Kč              90 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Barvířská EA a PD energetických úspor 4 2016           250 000 Kč  IP           250 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Barvířská zateplení + výměna oken ‐ DOTACE? 4 2018        3 500 000 Kč  IP        3 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Barvířská PD pro opravu povrchu hřiště 5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Barvířská výměna umělého povrchu hřiště a související opatření 5 2017        1 600 000 Kč         1 600 000 Kč  oprava BOZ

ZŠ Liberec, Barvířská PD a výstavba sociálky pro družinu v budově školky 4 2017           350 000 Kč            350 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Barvířská oprava školního nábytku 3 2018             15 000 Kč              15 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Barvířská oprava podlah učeben ‐ broušení 2 2016             70 000 Kč              70 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Barvířská renovace lavic, nebo nákup nových? 3 2017           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Barvířská
montáž termohlavic na topení ‐ musíme splňovat 

ustanovení zákona č.406/200 sb 
3 2016           210 000 Kč            210 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Barvířská oprava lina ‐ schody, rozpraskané lino 2 2016             40 000 Kč              40 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Barvířská

špatně a nedostatečně zaregulovaý systém vytápění, 

nelze ovládat a regulovat některé topné větve, výměna 

řerpadel topení a části vedení topného systému

5 2016           290 000 Kč            290 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Barvířská
výměna svítidel, původní z šedesátých let s vyskou 

spotřebou
3 2017             35 000 Kč              35 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     55 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7        8 495 000 Kč 

ZŠ Liberec, U Školy  PD rekonstrukce suterénu 5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  služba KHS

ZŠ Liberec, U Školy  rekonstrukve suterénu 5 2017        1 800 000 Kč         1 800 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, U Školy 
výměna rozvodů osvětlení tělocvičny ‐ výměna výbojek 

za novější techologii trubic a ledtechnologie
4 2017           120 000 Kč            120 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Školy  energetické úspopry  budova družiny 28. října 3 2016        5 000 000 Kč  IP        5 000 000 Kč  investice RDS
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ZŠ Liberec, U Školy  výměna topných těles ‐ šk.jídelna 3 2018             80 000 Kč              80 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Školy  úprava podlahy a výměna podl.krytiny ‐ šatny Budova I. 4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Školy  PD na opravu fasády 5 2017             60 000 Kč              60 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, U Školy 
fasáda historické budovy opadává, fasádní zdobné prvky 

na několika místech chybí
4 2018           900 000 Kč            900 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Školy 

střešní krytiny hlavně na novějších budovách vykazují 

špatné řemeslné zpracování, podtékají klempířské 

výrobky, které poškozují fasády a konstrukce střech

5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Školy  výměna a revitalizace osvětlení v učebnách 3 2018             85 000 Kč              85 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu     80 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská 328, 460 14 Liberec 13        9 735 000 Kč 

ZŠ Liberec, Sokolovská
BAZÉN‐generální oprava střechy včetně rekonstrukce 

VZT
5 2016        3 500 000 Kč         3 500 000 Kč  investice KHS RDS

ZŠ Liberec, Sokolovská

instalace odvětrání kuchyně ‐ současné odvětrání je 

nedostatečné, je dlouhé a nefungující . Více jak dvacet 

let staré motory. Nelze přidat a odvětrat nové 

technologie kuchyně a vlhkot poškozuje podlahu 

tělocvičny která je nad kuchyní 

5 2016           800 000 Kč            800 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec, Sokolovská
Oprava oplechování vnějších parapetů ‐ dochází k 

zatékání a poškozování stěn a maleb   
5 2016           270 000 Kč            270 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Sokolovská

zednické zapravení oken v plášti budovy ‐ okna potřebují  

zednicky zašistit. Při instalaci oken v minulosti byl zvolen 

špatný technologický postup

4 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Sokolovská malování učeben 3 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Sokolovská malování školní jídelny 3 2017             40 000 Kč              40 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Sokolovská

rekonsrtrukce sprch u tělocvičen a k nim příslušné 

odpadní svody ‐ srchy nejsou funkční a nelze proto využí 

plně tělocvičnu pro komerční využití a tím mít přínos pro 

školu

4 2019           400 000 Kč            400 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská

rekonstrukce učebny v suterénu (nové rozvody el. 

energie, sanace obvodové zdi, podlahová krytina, 

vymalování)

2 2019           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská
rekonstrukce 8 střešních vpustí vedenými učebnami do 

ležatých rozvodů dešťové vody
4 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská
TV rekonstrukce podlahy                                          420 

m2(zbroušení parket, povrchová úprava + lajnování)
2 2018           250 000 Kč            250 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská výměna dveří do tělocvičny 2 2017             40 000 Kč              40 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Sokolovská
výměna dveří do chodby k tělocvičně ‐ dveře jsou dožilé, 

několikrát opravované a nejdou uzamknout
2 2016             40 000 Kč              40 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Sokolovská
výměna dveří bočního vstupu (sportovního) a zhotovení 

schodiště do 1. poschodí  tělocvičen pavilónu D 
2 2018        1 500 000 Kč         1 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská oprava kopilitů uvnitř budovy, popraskané, špatně izolují 3 2020           400 000 Kč            400 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Sokolovská
rekonstrukce podlahových krytin ‐ ve třídách a před 

vstupem ze šaten do bazénu 
4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava
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ZŠ Liberec, Sokolovská

rekonstrukce zabezpečovacího zařízení u  vtupu mezi 

chodbou a aulou je značně popraskaná dlažba. Dlažba je 

nesoudržná a v letošním roce zde byl již nahlášený úraz. 

Místo je hlavním komunikační cestou mezi šatnou, 

jídelnou, vedlejším gymnáziem a centrálním schodištěm 

3 2017             95 000 Kč              95 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Sokolovská

SUTERÉN‐rekonstrukce učebny(rozvody 

el.energie,sanace obvodové zdi, podlahová 

krytina,malování)

3 2018           200 000 Kč            200 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská PD na opravu WC v suterénu 4 2017             45 000 Kč              45 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Sokolovská

rekonstrukce WC v suterénu ‐ sociální zařízení  je 

odstaveno z provozu (nefukční odpady,špatná 

vodoinstalace a celková degradace omítek)

4 2018           650 000 Kč            650 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská rekonstrukce ležatých rozvodů tepla 3 2020           800 000 Kč            800 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Sokolovská

vysoký výskyt plísní, především v tělocvičně, pod kterou 

je umístěna školní kuchyně bez účinného větracího 

systému ‐ odstranění plísní

5 2016             25 000 Kč              25 000 Kč  oprava KHS

Celková rekonstrukce objektu     80 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14     17 910 000 Kč 

ZŠ Liberec, Nám. Míru  malování tříd a chodeb 3 2017           180 000 Kč            180 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Nám. Míru  opravy klempířských prvků na střechách 2 budov 4 2017           450 000 Kč            450 000 Kč  oprava BOZ

ZŠ Liberec, Nám. Míru  malování a sanace školní kuchyně 4 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Nám. Míru 
výměna oken ve školní kuchyni pro zajištění větrání + 

sítě
5 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Nám. Míru  PD pro nové odvětrání kuchyně 5 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  služba KHS

ZŠ Liberec, Nám. Míru  zateplení budovy školy 4 2017        2 000 000 Kč  IP        2 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Nám. Míru  EA a PD pro energetické úspory 5 2016           250 000 Kč  IP           250 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Nám. Míru 
rekonstrukce prostoru bytu ve školní budově, základní 

úpravy pro uživatelnost prostor
3 2016           400 000 Kč            400 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Nám. Míru 
montáž termohlavic na topení ‐ musíme splňovat 

ustanovení zákona č.406/200 sb 
3 2016           160 000 Kč            160 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Nám. Míru  rekonstrukce elektroinstalace 3 2018           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Nám. Míru  rekonstrukce bytu v tělocvičně 4 2016        1 300 000 Kč  IP        1 300 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Nám. Míru  Přístavby pavilonu 2 2020     12 000 000 Kč      12 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Nám. Míru  zbudování archivní místnosti 4 2019           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Nám. Míru 
PD na výměnu kotlů ‐ 16 let staré kotle, náhradní díly se 

již nevyrábějí 
5 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Nám. Míru 
výměna plynových kotlů, 16 let staré kotle, náhradní díly 

se již nevyrábějí 
3 2016           450 000 Kč            450 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Nám. Míru  rekonstrukce školního hřiště, potrhaný povrch 3 ŘR/2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     80 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6     51 720 000 Kč 

ZŠ Liberec, Broumovská rekonstrukce nezrekonstruovaného křídla školy 5 2017     35 800 000 Kč  IPRÚ     35 800 000 Kč  investice ANO BOZ PD z roku 2004

ZŠ Liberec, Broumovská PD k rekonstrukci administrativního křídla 5 2016        1 000 000 Kč  IPRÚ        1 000 000 Kč  investice BOZ PD z roku 2004

ZŠ Liberec, Broumovská
výměna starých oken za plastová. 3 oddělení družiny, 

počítačová místnost, hudebna…
5 2017           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Broumovská oprava šaten a zázemí na šk. hřišti ul. Plátenická 3 2017           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Broumovská oprava a částečná rekonstrukce výtahu v jídelně 3 2018             70 000 Kč              70 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Broumovská prořezání stromů na šk.pozemku 4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava
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ZŠ Liberec, Broumovská

oprava krytů na topení v družinách původní kryty jsou 

nebezpečné (hřebíky) a zabraňují v přístupu tepla, máme 

nabídku od firmy

4 2017             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Broumovská rozšíření parkoviště mezi ZŠ a MŠ Motýlek 3 2016           450 000 Kč            450 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Broumovská
rekonstrukce družin na třídy pro navýšení kapacit, 

dovybavení učebními pomůckami
3 2016        1 000 000 Kč         1 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Broumovská úprava atria školy + pergola na venkovní třídu 4 2017             60 000 Kč              60 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Broumovská PD na rekonstrukci výměníku 5 2016           450 000 Kč            450 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Broumovská kompletní rekonstrukce výměníkové stanice 5 2017        1 800 000 Kč         1 800 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Broumovská hřiště družiny ‐ nové hřiště s umělou trávou 3 2020           300 000 Kč            300 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Broumovská
výměna povrchu atletického oválu na šk.hřišti antuka je 

zarostlá trávou a nebezpečná
5 2016             90 000 Kč              90 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Broumovská změna vnitřních dispozic pro navýšení kapacity 2 2016     10 100 000 Kč  IP     10 100 000 Kč  investice ANO RDS

ZŠ Liberec, Broumovská oprava střech 4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     70 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec 15        4 000 000 Kč 

ZŠ Liberec, Aloisina výšina výměna podlahových krytin ve učebnách 4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Aloisina výšina nákup žákovského a školního nábytku 3 20118           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Aloisina výšina výměna osvětlení, dožilé, nesplňuje světelné požadavky 3 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Aloisina výšina PD pro realizaci bezbariérového přístupu do školy 4 2016           300 000 Kč  IP           300 000 Kč  investice BOZ

ZŠ Liberec, Aloisina výšina
přístupové schodiště do ZŠ včetně vytvoření 

bezbariérového přístupu MŠMT ???
5 2017        1 500 000 Kč  IP        1 500 000 Kč  investice BOZ

ZŠ Liberec, Aloisina výšina rekonstrukce učebny fyziky a cvičné kuchyně 4 2018           900 000 Kč  IP           900 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Aloisina výšina
rekonstrukce WC na druhém stupni, poslední původní 

nezrekonstruované, morálně zastaralé
4 2018           800 000 Kč            800 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Aloisina výšina
PD pro rekonstrukci sociálek na druhém stupni, poslední 

původní nezrekonstruované, morálně zastaralé
4 2017             50 000 Kč              50 000 Kč  služba

Celková rekonstrukce objektu     80 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6     22 000 000 Kč 

ZŠ Liberec, Dobiášova 

v době přístavby sportovního areálu nezbyly peníze na 

odvětrání strojovny bazénu, chlorové výpary poškozují 

stavební materiály a zařízení bazénu

5 2016        1 200 000 Kč         1 200 000 Kč  investice BOZ

ZŠ Liberec, Dobiášova 
odvětrání šaten tělocvičny, při stavbě v roce 2004 bylo 

původní zrušeno, vytýká KHS
5 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava KHS

ZŠ Liberec, Dobiášova 
nutné opravy bazénu a technologie pro prodloužení 

životnosti
3 2016        1 500 000 Kč         1 500 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Dobiášova 
výměna povrchu sálu, zažádat by měl sportovní spolek a 

zažádat o dotace
3 2018        2 500 000 Kč  IP        2 500 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Dobiášova 
výměny povrchů sportovních tenisových kurtů, 

potrhané, dožilé
3 2017           350 000 Kč            350 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Dobiášova 
postupné opravy sociálního zázemí, etapa, sociálky jsou 

původní
2 2019           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Dobiášova 
PD na opravu nátěrů oken, nátěry se odlupují, nutné 

ipmpregnovat dřevo pro zachování životnosti
4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Dobiášova 

nátěr výplní otvorů na exponované jižní straně, nátěry se 

odlupují, nutné ipmpregnovat dřevo pro zachování 

životnosti

4 2017           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava
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ZŠ Liberec, Dobiášova 
zvýšení kapacity ZŠ Dobiášova ‐ změna vnitřních dispozic 

vestavbou do nevyužívaných átrií
3 2020     15 000 000 Kč      15 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Dobiášova  údržba Marmolea 5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  služba

Celková rekonstrukce objektu     50 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, 460 01      17 055 000 Kč 

ZŠ Liberec, U Soudu
opravy podlah ve třídách ‐ pokládky lina ve zbývajících 

třídách, pro zajištění hygieny prostor
4 2017           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu vyklizení 2.suterénu ‐ mour a suť (po bývalé kotelně) 3 2018             70 000 Kč              70 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu PD na energetické úspory 5 2016             40 000 Kč  IP             40 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, U Soudu
nová oknana starou budovu ‐ dokončení výměny (243 

oken á cca 10.000)
5 2017        2 400 000 Kč  IP        2 400 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu
montáž termohlavic na topení ‐ musíme splňovat 

ustanovení zákona č.406/200 sb 
3 2016           180 000 Kč            180 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu

příprava projektu ‐ rekostrukce podkroví ‐ získání 

prostor pro odborné učebny a případné navýšení 

kapacity školy

2 2017           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu
dokončení regulace tepla s dálkovou správou (hlavní 

budova)
4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu montáž termohlavic na topení 4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu revitalizace (přestavba) školního hřiště 3 2017        8 000 000 Kč  IP        8 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu kuchyně ‐ el. dvouplášťový kotel cca 85L 5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu opravy oken ‐ zatékání 4 2016             30 000 Kč              30 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu
HB opravy podlah ve třídách ‐ pokládky lina ve 

zbývajících třídách
4 2017           120 000 Kč            120 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu oprava oplocení hlavního chodu do budovy 3 2016             60 000 Kč              60 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu
oprava oplocení celého areálu včetně oprav kamených 

podezdívek
3 2018           350 000 Kč            350 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu HB vymalování a oprava zdí v učebnách 3 2018           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu výměna a doplnění stolů a židlí v jídelně 4 2017           120 000 Kč            120 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu malování prostor jídelny, vstupu a šatny před jídelnou 3 2018             85 000 Kč              85 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu Nová budova (NB) ‐ malování chdby, schodiště (20let) 3 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu NB výměna podlahových krytin chodeb (20let) 4 2018           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu HB malování schodišť a chodeb 3 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu
oprava podlahy v kabinetu 2.p ‐ propadlý roh, 

provizorně spravován
4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu

ohřívače vody topného systemu 2 ks (odhad dle 

minulých let), Stávající ohřívače o obsahu 2 500 litrů jsou 

za hranicí životnosti. Vykazují zatékání na straně 

výměníku i pláště. 

4 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, U Soudu PD a EA pro energetické úspory družiny 4 2017           200 000 Kč  IP           200 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu zateplení budovy  školný kuchyně a družiny  3 2019        3 500 000 Kč  IP        3 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, U Soudu
oprava části střechy, výměna starého šindele, který je na 

hraně životnosti
4 2018           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu   105 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Kaplického 384, 463 12 Liberec 23     28 550 000 Kč 

ZŠ Liberec, Kaplického
oprava podlahových ploch, lino ve třídách je staré a již 

se na několika místech odlepuje a hrozí zranění žáků
5 2016           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava KHS
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ZŠ Liberec, Kaplického
malování, dokončení výmaleb po investiční akci 

navyšování kapacit
4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Kaplického
oprava střechy nový povrch ze živičných krytin, možná 

bude řešeno v rámci energetických úspor
5 2016           120 000 Kč            120 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Kaplického zatravnění školního hřiště 3 2019             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Kaplického nový konvektomat a kotel 4 2016           350 000 Kč            350 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Kaplického nové herní prvky 3 2018           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Kaplického Oprava plotu 3 2017             80 000 Kč              80 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Kaplického Oprava výtahu dle revize  5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Kaplického
zateplení budovy školy, již byl zpracován projekt v 

součinnosti s městem
5 2017        5 500 000 Kč  IP        5 500 000 Kč  investice studie

ZŠ Liberec, Kaplického rekonstrukce šaten a sprch v tělocvičně 4 2019           750 000 Kč            750 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Kaplického PD pro navýšení kapacit 3 2016           900 000 Kč  IPRÚ           900 000 Kč  investice ANO studie

ZŠ Liberec, Kaplického
navýšení kapacity projekt zvyšování kompetencí, 

nástavba patra na hlavní budovu
5 2017     20 000 000 Kč  IPRÚ     20 000 000 Kč  investice ANO studie

Celková rekonstrukce objektu     80 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Ještědská 354/88     42 165 280 Kč 

ZŠ Liberec, Ještědská

Výměna spodních oken v tělocvičně ‐ velké ztráty tepla 

(cca 20 ks) Většina oken se již nedá otevřít a jsou 

zavřená "napevno". Špatně se dodržují hygienické 

požadavky na větrání.

4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská

Výměna oken v pavilonu "A", Tento pavilon je ve škole 

jediný, který má stará (již nevyhovující) okna. Tepelné 

úniky jsou značné a některá okna již nelze otevírat. 

4 2018           900 000 Kč            900 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská Přestavba spojovacího koridoru, zpracovává se DPS 3 217        4 500 000 Kč         4 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Ještědská

Oprava oken pavilou B,D,C ‐ chybí omítky, přestože jsou 

to nová okna, jsou kolem nich díry, fouká a dochází k 

únikům tepla ‐ reklamace po stavbě. V některých 

místech se objevuje plíseň. 

5 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská PD k opravě  WC 4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Ještědská Rekonstrukce WC pavilon A a D  4 2017           750 000 Kč            750 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská výměny podlahových krytin a malování 4 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská Malování tříd 3 2016             60 000 Kč              60 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská

Oprava venkovního sportovního areálu (zejména 

asfaltový povrch atletické dráhy a povrch 

multifunkčního hřiště)

4 2018           600 000 Kč            600 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská Vyměna 4 ks ventilátorů v tělocvičně 3 2018             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská Dokončení výměny PVC schodiště + ochoz tělocvična 4 2017           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská
Výměna dveří v bazénu, obyčejné rozlepují se, za nové 

voděodolné
3 2017             65 000 Kč              65 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská Výměna 3 oken (soc. zařízení u jídelny) 4 2017             30 000 Kč              30 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská
Výměna 3 oken na schodišti směrem k bazénu, původní 

kovová, nejdou otevírat
4 2017             45 000 Kč              45 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská
Oprava asfaltových ploch kolem budov školy + podesty 

vstupů, výškové rozdíly a volné asfaltové plotny
3 2017             80 000 Kč              80 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská
Oprava části zámkové dlažby u hlavního vstupu do 

areálu školy
3 2018             10 000 Kč              10 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská Izolace plynovodu v místě vstupu do objektu 4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava
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ZŠ Liberec, Ještědská
Oprava odvzdušňovací potrubí plynovodu v kotelně 

(není zcela průchodzí)
4 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská Rekonstrukce malé učebny PC 3 2108           305 100 Kč            305 100 Kč  investice

ZŠ Liberec, Ještědská
Rekonstrukce sborovny včetně sítí a výměny původního 

vybavení
3 2019        3 020 180 Kč         3 020 180 Kč  investice

ZŠ Liberec, Ještědská Oplocení venkovního hřiště 5 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská PD k prodloužení životnosti bazénu 5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Ještědská

Prodloužení životnosti bazénu investicí do nových oken, 

rozvodů vody, obklady na stěnách, vyspárováním dlažeb 

v bazénu.

5 2017        2 300 000 Kč         2 300 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská kontrola elektro a investice do elektrorozvaděčů 4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Ještědská Rekonstrukce prostor školní družiny, původní stav 4 2018           800 000 Kč            800 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Ještědská
PD pro rekonstrukci sportovního areálu a přístavbu 

tělocvičny
3 2016        2 500 000 Kč  IP        2 500 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Ještědská rekonstrukce sportovního areálu, přístavba tělocvičny 3 2019     25 000 000 Kč  IP     25 000 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu     60 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, 460 15 Liberec 15        4 000 000 Kč 

ZŠ Liberec, Na Výběžku Oprava terasy před budovou školy, pokračování nájezdu 4 2016             70 000 Kč              70 000 Kč  oprava BOZ

ZŠ Liberec, Na Výběžku
Z důvodu tepelných ztrát v budově je nutné snížit stropy 

v chodbě nové budovy
3 2018           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Na Výběžku PD pro opravu nátěrů dřevěných prvků 5 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  služba

ZŠ Liberec, Na Výběžku Nátěr dřevěných oken a rámů a opláštění nové budovy 4 2017           450 000 Kč            450 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Na Výběžku Výměna kotlů a úpravny vody 4 2016        1 200 000 Kč         1 200 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Na Výběžku
Půdní vestavba jako zázemí pro sbor a skladovací 

prostory
3 2019        1 500 000 Kč         1 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Na Výběžku Nákup tačných směšovací baterií ( 40 ks) 3 2016           140 000 Kč            140 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Na Výběžku
prořez stromů na pozemku za školním hřištěm, pro 

navýšení zivotnosti nového hřiště, výsadba
5 2016           140 000 Kč            140 000 Kč  služba BOZ

ZŠ Liberec, Na Výběžku oprava elektroniky výtahu 5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava BOZ

ZŠ Liberec, Na Výběžku opravy fasády staré budovy 3 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava BOZ

Celková rekonstrukce objektu     50 000 000 Kč  investice

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková 95, 460 01 

Liberec 33
    12 620 000 Kč 

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  oprava střechy, okapů, fasády ‐ základní opatření 3 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  oprava topení, výměna ventilů a radiátorů 4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková   malování  3 2106             20 000 Kč              20 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  oprava vstupů do školy 3 2018             60 000 Kč              60 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková 
PD pro rekonstrukci sociálního zařízení včetně ZTI, 

vytvoření šaten pro výuku TV (zák. 410/2005 Sb.)
5 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  rekonstrukce septiku, původní se rozpadá, bortí se stěny 4 2017           250 000 Kč            250 000 Kč  investice

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  příchodová cesta pro děti ‐ potřeba odvodnit a vydláždit 4 2018           100 000 Kč            100 000 Kč  investice

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  zabezpečení přístupu do budovy, není vrátný a kamera 4 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  investice

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková 
rekonstrukce sociálního zařízení včetně ZTI, vytvoření 

šaten pro výuku TV (zák. 410/2005 Sb.)
5 2018        1 900 000 Kč         1 900 000 Kč  investice KHS

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  PD pro celkovou rekonstrukci pro IPRÚ a EA 3 2017           650 000 Kč  IPRÚ           650 000 Kč  služba
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ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková 
celková rekonstrukce objektu ve vazbě pro mimoškolní 

výchovu a podporu místního kulturního života
3 2018        8 500 000 Kč  IPRÚ        8 500 000 Kč  investice

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  dokončení výměny osvětlení 3 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  oprava topení, výměna ventilů a radiátorů 4 2017           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec Ostašov, Heřmánková  broušení a lakování parket v učebnách 4 2017           180 000 Kč            180 000 Kč  oprava

ZŠ Ostašov, Žákovská 80,  Machnín, Liberec 33, 

460 01
       1 650 000 Kč                        ‐ Kč 

ZŠ Ostašov, Machnín ZAK ‐ broušení a lakování parket v učebnách 3 2017             80 000 Kč              80 000 Kč  oprava

ZŠ Ostašov, Machnín ZAK ‐ malování  4 2018             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Ostašov, Machnín oprava trámů na shnilé stríšce nad sociálkami 5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZŠ Ostašov, Machnín
ZAK ‐ výměna střech s krovem nad přístavkem schodiště, 

schnilé trámy
4 2017           350 000 Kč            350 000 Kč  oprava

ZŠ Ostašov, Machnín ZAK ‐ oprava střechy, výměna krytiny a oplechování 4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Ostašov, Machnín ZAK ‐ oplocení pozemku, oprava brány 3 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  investice

ZŠ Ostašov, Machnín ZAK ‐ výměna ventilů a radiátorů ve třech třídách 4 2017           120 000 Kč            120 000 Kč  investice

ZŠ Ostašov, Machnín ZAK ‐ oprava fasády celé budovy 4 2019             70 000 Kč              70 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Křížanská 80, 460 10 Liberec 10                       ‐ Kč 

ZŠ Liberec, Křížanská   ošetření trámů na půdě 4 2016             10 000 Kč              10 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Křížanská  malování 3 2017             80 000 Kč              80 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Křížanská  běžná údržba a opravy 4 2016             70 000 Kč              70 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Křížanská  zabezpečení přístupu do budovy  4 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  investice

ZŠ Liberec, Křížanská  oprava používaného komínu, praská 5 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Křížanská  drobné opravy fasády a svodů celé budovy 4 2017             50 000 Kč              50 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Křížanská 
zakrytování svítidel v tělocvičně nebezpečí úrazu při 

uvolnění krytu světla (např. po nárazu míče)
4 2016             90 000 Kč              90 000 Kč  oprava

ZŠ Liberec, Křížanská  regulace topné soustavy ‐ kotelna 4 2018           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu   105 000 000 Kč  investice

ZŠ praktická Liberec, Gollova 394/4, 460 01 

Liberec
       2 000 000 Kč 

ZŠ praktická Liberec, Gollova
řešení vlhkosti v suterénu  školy, původní budova není 

drenážovaná, máme plísně v suterénu
5 2016           950 000 Kč            950 000 Kč  oprava KHS

ZŠ praktická Liberec, Gollova oprava žákovské kuchyňky, plísně a vlhkost 5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ praktická Liberec, Gollova
PD k opravě sociálek, nemáme teplou vodu na 

sociálkách
5 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  služba KHS

ZŠ praktická Liberec, Gollova
rekonstrukce části sociálního zázemí , dívčí a chlapecké 

WC, neteče teplá voda, nevyhovuje počet ZP
5 2017           500 000 Kč            500 000 Kč  investice KHS

ZŠ praktická Liberec, Gollova výměna plynových kotlů 4 2017           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZŠ praktická Liberec, Gollova kontrola a oprava střech 5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     45 000 000 Kč  investice

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/7, 

460 01 Liberec 3
       6 200 000 Kč 

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí
rekognoskace a oprava střechy a oplechování, 15 let 

nikdo neopravoval, teče do podkroví
5 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí
EA a PD k energetickým úsporám, vyřešíme tím také 

hygienu 
4 2016           300 000 Kč  IP           300 000 Kč  investice KHS

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí

výměna oken v budově, energetické úspory, špatný 

technický stav okenních a dveřních výplní, opakovaně v 

zápisu KHS

5 2017        2 500 000 Kč  IP        2 500 000 Kč  investice KHS
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ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí
Výměna dveří ‐ vchod do šaten, netěsní, jsou snadno 

překonatelné zloději
4 2016             70 000 Kč              70 000 Kč  oprava

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí PD k opravě tělocvičny včetně sondy podlahy 4 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  služba KHS

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí
rekonstrukce tělocvičny, původní vybavení a stav 

tělocvičny, absence větrání, podlaha rozlezlá, prošlapaná
4 2016        1 500 000 Kč         1 500 000 Kč  oprava KHS

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí PD rekonstrukce šaten a odstranění vlhkosti 5 2017           150 000 Kč            150 000 Kč  služba KHS

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí rekonstrukce šaten a odstranění vlhkosti 4 2018        1 200 000 Kč         1 200 000 Kč  oprava KHS

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí výmalby a opravy podlahových krytin 4 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     55 000 000 Kč  investice

ZUŠ Liberec, Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 

1
       1 880 000 Kč 

ZUŠ Liberec, Frýdlantská oprava výtahu, přizpůsobení normám EU 4 2016           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava BOZ

ZUŠ Liberec, Frýdlantská klimatizace 4. patra a administravních prostor 3 2018           250 000 Kč            250 000 Kč  investice

ZUŠ Liberec, Frýdlantská
montáž termohlavic na topení ‐ musíme splňovat 

ustanovení zákona č.406/200 sb 
3 2016           160 000 Kč            160 000 Kč  oprava

ZUŠ Liberec, Frýdlantská
oprava a nátěr tzv. kšiltu nad hlavním vchodem ve 

čtvrtém patře
3 2017             40 000 Kč              40 000 Kč  oprava

ZUŠ Liberec, Frýdlantská
revitalizace stromů na pozemku školy (parkoviště pod 

školou a prostor před školou)
4 2017             30 000 Kč              30 000 Kč  oprava

ZUŠ Liberec, Frýdlantská opravy střechy, od realizace neproběhla rekognoskace 4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava

ZUŠ Liberec, Frýdlantská oprava a nátěr bílé zdi na severní straně budovy 3 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZUŠ Liberec, Frýdlantská
oprava obložení pláště budovy v ulici Heliova (odpadává 

obklad)
4 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava

ZUŠ Liberec, Frýdlantská
oprava fasády a venkovního prostranství, nátěr fasády a 

fasádních prvků
3 2016           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava BOZ

ZUŠ Liberec, Frýdlantská
propad dlážděného povrchu a odvodňovacího žlabu v 

prostoru hlavního vchodu do objektu
4 2016           150 000 Kč            150 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu     35 000 000 Kč  investice

IPRÚ PROJEKT     85 000 000 Kč 

IPRÚ PROJEKT PD k záměru Zlepšení konektivity ZŠ a MŠ v Liberci  3 2017        5 000 000 Kč  IPRÚ        5 000 000 Kč  investice STUDIE ‐ LIS

IPRÚ PROJEKT Zlepšení konektivity ZŠ a MŠ v Liberci  3 2018     80 000 000 Kč  IPRÚ     80 000 000 Kč  investice STUDIE ‐ LIS

Celkem 582 169 280 Kč     581 149 280 Kč 
Priorita

5‐ Havárie

4 ‐ Nutné

3 ‐ Žádoucí

2 ‐ Počká

1 ‐ Přání
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Celkem      177 161 000 Kč        161 361 000 Kč 

Priorita  
Realizace 

rok
 Částka vč. DPH 

 Celková částka 

akce vč. DPH 
Dotace

 Požadovaná 

částka  z rozpočtu 

 Přiděleno z 

rozpočtu 

Typ 

financování

Položka 

rozpočtu

Navýšení 

kapacity

Vytýká/ 

důvod

Stav 

připravenosti PD

        36 678 000 Kč 

MŠ Beruška kompletní rekonstrukce budovy včetně 

vnitřních dispozic
4 2016         35 000 000 Kč  IPRÚ         35 000 000 Kč  investice 20769000011 ANO KHS částečně RDS

MŠ Beruška PD pro kompletní rekonstrukce budovy 

včetně vnitřních dispozic
4 2016              800 000 Kč  IPRÚ               800 000 Kč  investice 20918000011 ANO KHS částečně RDS

MŠ Beruška Položení nové dlažby na zahradě 3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Beruška Klimatizace v hlavní kuchyni – původní 

35 let,nefunkční +Digestoř – požadavek 

KHS z r.2009

4 2016              250 000 Kč                250 000 Kč  investice

MŠ Beruška průmyslová myčka nádobí 3 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  investice ANO

MŠ Beruška plynový sporák 6‐ti hořákový s 

elektrickou troubou
3 2016              118 000 Kč                118 000 Kč  investice ANO

MŠ Beruška nové herní prvky 2 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         40 000 000 Kč  investice

          1 620 000 Kč 

MŠ U Bertíka sanační omítky v suterénu 4 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava 20229000000 KHS

MŠ U Bertíka Oprava podlahy ve skladu hraček 4 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ U Bertíka Výměna zapuštěných umyvadel v 

umývárně I.
3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava KHS

MŠ U Bertíka Oprava klempířských prvků, dešťové 

žlaby a svody jsou korozí zdegradované  3 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ U Bertíka Výměna oken v celé budově, stávající 

okna původní, dřevěné, místy nejdou 

otevírat.

3 2016              600 000 Kč                600 000 Kč  oprava

MŠ U Bertíka Doplnění termostatických hlavic 

radiátorů, z části chybí
3 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  investice

MŠ U Bertíka Oprava oplocení, části původního 

oplocení již uhnilé.
2 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  oprava

MŠ U Bertíka Konvenktomat, v MŠ není 3 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  investice

MŠ U Bertíka Kompletní výměna zahradních herních 

prvků, stávající prvky zastaralé a 

zdegradované

2 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         25 000 000 Kč  investice

          2 080 000 Kč 

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

Výměna oken v celé budově, stávající 

okna původní, dřevěné, místy nejdou 

otevírat.

3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

Rekonstrukce suterénu ‐ odvodnění ‐ II 

etapa ‐ nopová folie Delta PT, stěny jsou 

vlhké s následnou tvorbou plísní
4 2016           1 000 000 Kč            1 000 000 Kč  oprava 20229000000 ANO KHS

Mateřské školy

Popis akce

MŠ Beruška, Na Pískovně 761/3, 460 14 Liberec 14

MŠ U Bertíka, Purkyňova 458/19, 460 14 Liberec 14

MŠ U Bertíka, Údolní 985/2, 460 01 Liberec 1
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MŠ U Bertíka, 

Údolní 

Stříška nad novými domovními dveřmi  ‐ 

2 kusy, ochrana před deštěm při vsupu 

do budovy 

3 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  oprava

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

Výměna podlahy na WC dětí v 1. patře, 

stávající povrch zdegradovaný
2 2017                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

Výměna rozvodů vody na toaletách, 

stávající rozvod původní, zanesený 

vodním kamenem a hrozí nebezpečí 

havárie

3 2016                 90 000 Kč                  90 000 Kč  oprava

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

oprava vnějšího kamenného schodiště, 

které staticky vykazuje nestabilitu a 

vzniklými spárami zatéká do objektu
4 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava 20229000000 BOZ

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

Výměna dlažby na přístupové cestě, 

stávající betonová dlažba zdegradovaná 2 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  oprava

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

EZS ‐ Objekt není zabezpečen systémem 

EZS
4 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava 20229000000 BOZ

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

Výměna okapů nad hlavním vchodem, 

stávající zkorodované
4 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

Škrabka na brambory ‐ požadavek 

pracovníků kuchyně
2 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  investice

MŠ U Bertíka, 

Údolní 

sklad hraček a nářadí ‐ nový zahradní 

domek, stávající dřevěný a místy uhnilý  2 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         25 000 000 Kč  investice

             650 000 Kč 

MŠ V Zahradě malování a podlahové krytiny, obnova 

stávajících povrchů
2 2017                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ V Zahradě výměna svítidel ‐ výměna za úsporné 
3 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ V Zahradě zahrada ‐ dle arboristického posouzení 

prořez stávajících dřevin s novou 

výsadbou

3 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  služba BOZ

MŠ V Zahradě střešní krytina ‐ havarijní stav v zimních 

měsících ‐ posílení sněhových zábran 5 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ V Zahradě konvektomat s příslušenstvím ‐ chybí v 

rámci zdravého stravování
3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  investice 20769000011

MŠ V Zahradě herní prvky, doplnění venkovní herní 

plochy
2 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         10 000 000 Kč  investice

             950 000 Kč 

MŠ Srdíčko plot mezi MŠ Matoušova, stávající 

podezdívka zdegradovaná včetně 

plotových dílců

4 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava

MŠ Srdíčko oprava teras, stávající ocelové 

konstrukce zkorodované
3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Srdíčko výměna oken 22 ks,1 vstupní dveře 4 2016              450 000 Kč                450 000 Kč  oprava 20229000000 KHS

MŠ V Zahradě, Žitavská 122/68, 460 11 Liberec 11

MŠ Srdíčko, Oldřichova 836/5, 460 01 Liberec 3

Příloha k usnesení č. 64/2016



MŠ Srdíčko lapol 3 2017              200 000 Kč                200 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         10 000 000 Kč  investice

             915 000 Kč 

MŠ Nad 

Přehradou

oprava pískoviště, stávající dřevěné 

konstrukce uhnilé 
3 2016                 15 000 Kč                  15 000 Kč  oprava

MŠ Nad 

Přehradou

výměna oken, stávající dřevěná okna, 

místy nelze otevírat
4 2017              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Nad 

Přehradou

oprava venkovní omítky, místy narušená 

a již opadaná
3 2017              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Nad 

Přehradou

rekonstrukce garáže ‐ propadlá a 

zdegradovaná střecha, dešťová voda 

zatéká do objektu v místech styku s 

garáží ‐ případná demolice a vytvoření 

nového parkovacího stání

2 2018              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu         30 000 000 Kč  investice

          3 400 000 Kč 

MŠ Sedmikráska oplechování budovy a oprava 

opadávající venkovní omítky, oprava 

trámoví a dřevěných střešních prvků, 

stávající uhnilé

4 2016           2 000 000 Kč            2 000 000 Kč  oprava 20229000000 BOZ

MŠ Sedmikráska oprava přístupového chodníku a brány, 

brána rzí již poškozená, chodník místy 

propadlý 

3 2017              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava

MŠ Sedmikráska oprava oken ‐ repase, stávající dřevěná 

okna místy uhnilá
3 2017              500 000 Kč                500 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Sedmikráska řešení prosakování vody do šaten a 

sklepů, objekt je zapuštěn do svahu a 

venkovní suterénní zdivo je vlhké s 

následnou tvorbou plísní

3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Sedmikráska odstranění závady v kuchyni, zjištěné 

revizním technikem ‐ digestoře mimo 

provoz, nutná rekonstrukce kuchyně
3 2016              500 000 Kč                500 000 Kč  oprava

MŠ Sedmikráska úprava zeleně zahrady, prořez a nová 

výsadba 
2 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu         30 000 000 Kč  investice

          1 600 000 Kč 

MŠ Rosnička oprava plotu včetně podezdívky, 

stávající betonová podezdívka 

zdegradovaná včetně plotových polí

3 2016              600 000 Kč                600 000 Kč  oprava

MŠ Rosnička Asanační a arboristické práce dřevin na 

zahradě, prořez a nová výsadba
3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ Rosnička Oprava fasády, místy je zvětralá a 

opadávající 
3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Rosnička Rekonstrukce dlažby na zahradě, 

stávající povrch již zvětralý 
4 2017              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ Rosnička interaktivní tabule ‐ chybí pro výuku 3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  investice

MŠ Nad Přehradou, Klášterní 149/16, 460 01 Liberec 5

MŠ Sedmikráska, Vzdušná 509/20, 460 01 Liberec 1

MŠ Rosnička, Školní vršek 503/3, 460 01 Liberec 1

Příloha k usnesení č. 64/2016



MŠ Rosnička Dovybavení kuchyně kvalitní nerezovou 

technikou ‐ myčka, sporáky, 

konvektomat. Stávající vybavení 

nevyhovující.

4 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         20 000 000 Kč  investice

          4 680 000 Kč 

MŠ Klubíčko Dokončení opravy dlážděných cestiček na 3 2017              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ Klubíčko Sanace vlhkého zdiva v suterénním prost 3 2017              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Klubíčko projekt zateplení s výměnou oken, 

některá okna jsou shnilá a nejdou 

otevírat, olupuje se nátěr

3 2016           4 000 000 Kč  IP           4 000 000 Kč  investice

MŠ Klubíčko výměna krytů na radiátory ‐ staré, brání 

curkulaci tepla 
4 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Klubíčko vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         25 000 000 Kč  investice

             200 000 Kč 

MŠ Korálek oprava oplocení zahrady ‐ stávající již 

zkorodované místy uhnilé
3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu              500 000 Kč  investice

             650 000 Kč 

MŠ Sluníčko oprava elektro ‐ II. Etapa rekonstrukce, 

stávajíci rozvody v Al materiálu 3 2016              250 000 Kč                250 000 Kč  oprava

MŠ Sluníčko oprava oplocení zahrady ‐ stávající již 

zkorodované místy uhnilé
2 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava

MŠ Sluníčko oprava dešťových svodů, stávající 

litinové prosakují ve spojích s následnou 

tvorbou plísní

4 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ Sluníčko vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         10 000 000 Kč  investice

             230 000 Kč 

MŠ Dětská Oprava oplocení, části původního 

oplocení již uhnilé.
3 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava

MŠ Dětská vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         15 000 000 Kč  investice

        22 530 000 Kč 

MŠ Motýlek 2. etapa dokončení chodníku do MŠ 3 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava

MŠ Motýlek PD na přístavbu školky 3 2016           1 300 000 Kč  IPRÚ           1 300 000 Kč  investice 20917000011 ANO studie

MŠ Motýlek přístavba školky pro navýšení kapacity a 

sociální inkluzi
3 2018         21 000 000 Kč  IPRÚ         21 000 000 Kč  investice ANO studie

MŠ Motýlek výměna oplocení, stávající plotové dílce 

jsou již uhnilé a vypadávají
2 2017              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

Celková rekonstrukce objektu         30 000 000 Kč  investice

             700 000 Kč 

MŠ Jeřmanická vyčištění, protiplísňové nátěry a 

malování fasády budovy
2 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava  

MŠ Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 128/1

MŠ Korálek,  Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec 14

MŠ Sluníčko, Bezová 274/1, 460 14, Liberec 14

MŠ Dětská, 463 12 Liberec 25, Dětská 461

MŠ Motýlek, 460 01 Liberec 6, Broumovská 840/7

MŠ Liberec, Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25

Příloha k usnesení č. 64/2016



MŠ Jeřmanická příchodové cesty na školní zahradu (dva 

vchody), stávající asfaltový povrch 

nerovný a hrozí nebezpečí úrazu
4 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Jeřmanická kácení stromů ‐ dle vyjádření OŽP 4 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Jeřmanická oprava oplocení zahrady ‐ stávající 

uhnilé a zkorodované
3 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ Jeřmanická nátěry zábradlí před MŠ, zárubní, střešní 

prosvětlené části
3 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ Jeřmanická myčka nádobí do kuchyně, stávající již 

nefunkční
4 2016                 70 000 Kč                  70 000 Kč  investice

MŠ Jeřmanická vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         10 000 000 Kč  investice

          3 340 000 Kč 

MŠ Kamarád výměna podlahových krytin 3 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava

MŠ Kamarád výměna oken v chodbách 3 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  oprava

MŠ Kamarád rekonstrukce kuchyně a VZT 4 2016           3 200 000 Kč            3 200 000 Kč  investice 20919000011 KHS RDS

Celková rekonstrukce objektu         10 000 000 Kč  investice

          1 793 000 Kč 

MŠ Rolnička výměna koberců a podlahových krytin
4 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ Rolnička Výměna oken a dveří budovy ‐ II. Etapa, 

stávající dřevěná již lokálně nefunkční 3 2017              400 000 Kč                400 000 Kč  oprava

MŠ Rolnička Rekonstrukce plotu a podezdívky, 

stávající oplocení uhnilé
4 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Rolnička  nábytek pro zázemí pro personál ‐ 

nabídka ABCD
3 2016                 43 000 Kč                  43 000 Kč  oprava

MŠ Rolnička Zahradní úpravy (bezpečnostní a 

pěstební opatření) dle arboristického 

zpracování

3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava RDS

MŠ Rolnička nové zařízení a revitalizace heren ‐ 

nabídka ABCD
3 2017              230 000 Kč                230 000 Kč  oprava ČŠI

MŠ Rolnička Nové stoly a židle, stávající nevyhovující
4 2016                 70 000 Kč                  70 000 Kč  investice ČŠI

MŠ Rolnička Rekonstrukce kuchyně, výměna a 

instalace dveří
4 2017              300 000 Kč                300 000 Kč  investice

MŠ Rolnička vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  investice RDS

Celková rekonstrukce objektu         25 000 000 Kč  investice

          1 000 000 Kč 

MŠ Kytička oprava 2 betonových ploch ‐ teras‐ 4 

soft systém
3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ Kytička oprava 2 brouzdališť, v současné době 

se nepoužívají z důvodu bezpečnosti 3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava

MŠ Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6

MŠ Rolnička, Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2

MŠ Kytička, 460 06 Liberec, Burianova 972/2

Příloha k usnesení č. 64/2016



MŠ Kytička oprava vnitroblokových chodníků ‐ 

stávající asfaltové povrchy nerovné, 

popraskané, místy nebezpečné

3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Kytička oprava venkovních toalet ze ze hrady, 

stávající již nevyhovující
3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ Kytička konvektomat do kuchyně 4 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu           5 000 000 Kč  investice

             880 000 Kč 

MŠ Delfínek oprava zpevněné plochy dětského 

hřiště ‐ 2.část
3 2017                 40 000 Kč                  40 000 Kč  oprava

MŠ Delfínek oprava vnitroblokových chodníků ‐ 

stávající asfaltové povrchy nerovné, 

popraskané, místy nebezpečné

4 2017              180 000 Kč                180 000 Kč  oprava

MŠ Delfínek modernizace kuchyně, odsávání, 

vzduchotechnika
3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Delfínek konvektomat s příslušenstvím 4 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  investice

MŠ Delfínek vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016              160 000 Kč                160 000 Kč  investice  

Celková rekonstrukce objektu           4 000 000 Kč  investice

          1 605 000 Kč 

MŠ Pramínek oprava a předláždění chodníků v 

zahradě ‐ havarijní stav
4 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Pramínek výměna oplocení 160 m a  2 bran ‐ 

zdegradované
4 2016              450 000 Kč                450 000 Kč  oprava

MŠ Pramínek oprava schodiště a opěrných zdí ‐ 

zdegradované
3 2016                 70 000 Kč                  70 000 Kč  oprava

MŠ Pramínek doplnění zdroje tepla regulací a 

elektronickými čerpadly
3 2016              120 000 Kč                120 000 Kč  oprava

MŠ Pramínek doplnit izolaci po celé ploše půdního 

prostoru alespoň o výše 20 cm nad 

dvěmi třídami MŠ

3 2016              350 000 Kč                350 000 Kč  oprava

MŠ Pramínek oprava, přeložení dlažby vstupních 

schodišť do tříd ve vedlejší budově MŠ 3 2017                 60 000 Kč                  60 000 Kč  oprava

MŠ Pramínek Oprava a obnova nátěru únikového 

schodiště ‐ 1.patro herny třídy Berušky 

na hlavní budově

3 2017                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ Pramínek oprava a předláždění části chdoníků na 

zahradě
4                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ Pramínek oprava odvětrání stoupaček na střeše
4 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Pramínek posílení EZS 4 2016                 25 000 Kč                  25 000 Kč  investice

MŠ Pramínek herní  a tělovýchovné prvky na zahradu ‐ 

pohyblivá lávka, lezecká stěna 3 2017                 80 000 Kč                  80 000 Kč  investice

MŠ Pramínek Hrací domky na zahradu 2 ks 2 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu           8 000 000 Kč  investice

             960 000 Kč 

MŠ Delfínek, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15

MŠ Pramínek, Březinova 389/8, 460 05 Liberec 5

MŠ Jizerka, Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Příloha k usnesení č. 64/2016



MŠ Jizerka oprava klempířských prvků, stávající 

oplechování místy uhnilé
4 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava

MŠ Jizerka repase oken ‐ historická okna 4 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Jizerka oprava kamenné boční zídky u 

schodiště do šaten, vlivem vzniklých 

spár zatéká do objektu

4 2016                 75 000 Kč                  75 000 Kč  oprava

MŠ Jizerka výměna plotu, uhnilé sloupky ‐ 50m 3 2016                 85 000 Kč                  85 000 Kč  oprava

MŠ Jizerka oprava venkovních omítek, stávající 

zvětralá a narušená, místy opadávající 4 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava

MŠ Jizerka přístupová plocha k hlavnímu vchodu, v 

současné době jen chodník 3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         30 000 000 Kč  investice

          6 415 000 Kč 

MŠ Čtyřlístek, 

Tovačovského 

PD energetické úspory a zajištění 

objektu proti vlhkosti
4 2016              700 000 Kč  IP               700 000 Kč  investice 20917000011

MŠ Čtyřlístek, 

Tovačovského 

energetické úspory
4 2017           5 000 000 Kč  IP           4 000 000 Kč  investice

MŠ Čtyřlístek, 

Tovačovského 

oprava a výměna podlahových krytin 

kuchyně
3 2016                 65 000 Kč                  65 000 Kč  oprava

MŠ Čtyřlístek, 

Tovačovského 

výměna oken ‐ havarijní stav
4 2016              500 000 Kč                500 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Čtyřlístek, 

Tovačovského 

vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         20 000 000 Kč  investice

             500 000 Kč 

MŠ Čtyřlístek, 

Markova 

zvuková izolace stropů dle doporučení 

akustického měření dozvuků 4 2016              350 000 Kč                350 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Čtyřlístek, 

Markova 

nové herní prvky na zahradu
2 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu           1 500 000 Kč  investice

          2 950 000 Kč 

MŠ Pod Ještědem výměna podlahových kritin ve třídě
3 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ Pod Ještědem výměna  svítidel ve třídách za úspornější 

s lepší svítivostí
3 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  oprava

MŠ Pod Ještědem oprava míst pod střechou ‐ zatékání při 

deštích
4 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ Pod Ještědem oprava dřevěného, místy uhnilého plotu
3 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  oprava

MŠ Pod Ještědem nový nábytek ve třídách
3 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  investice

MŠ Pod Ještědem výměna stolů a židlí v jídelně
3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  investice

MŠ Pod Ještědem vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  investice

MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27, 460 10 Liberec 14

MŠ Čtyřlístek, Markova 1334/10, 460 14 Liberec 14

MŠ Pod Ještědem, U školky 67, 460 08 Liberec 19

Příloha k usnesení č. 64/2016



MŠ Pod Ještědem PD pro zateplení budovy
4 2016              500 000 Kč  IP               500 000 Kč  investice 20917000011

MŠ Pod Ještědem zateplení budovy
4 2017           2 000 000 Kč  IP           2 000 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         10 000 000 Kč  investice

             530 000 Kč 

MŠ Klášterní  Oprava obkladu budovy 4 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  oprava

MŠ Klášterní  výměna dožilých zahradních prvků 3 2017                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava

MŠ Klášterní  výměna vodovodního potrubí ‐ havarijní 

stav
4 2016              400 000 Kč                400 000 Kč  investice

          1 275 000 Kč 

MŠ Klášterní, 

Husova 

oprava venkovní omítky, místy narušená 

a již opadaná
3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Klášterní, 

Husova 

Sanace vlhkého zdiva v suterénním prost
4 2016              600 000 Kč                600 000 Kč  oprava

MŠ Klášterní, 

Husova 

Výměna linolea v hernách
3 2017                 15 000 Kč                  15 000 Kč  oprava

MŠ Klášterní, 

Husova 

 oprava oplechování oken
3 2016                 40 000 Kč                  40 000 Kč  oprava

MŠ Klášterní, 

Husova 

nátěry a repase dřevěných oken 
3 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  oprava

MŠ Klášterní, 

Husova 

elektrické a elektronické ovládání 

vstupní brány a branky
3 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  investice

MŠ Klášterní, 

Husova 

výměna dřevěného zahradního hradu
2 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  investice

MŠ Klášterní, 

Husova 

vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         20 000 000 Kč  investice

          1 020 000 Kč 

MŠ Jablůňka  oprava osvětlení ve třídě A2 a A1 3 2016                 40 000 Kč                  40 000 Kč  oprava

MŠ Jablůňka  oprava zděného plotu 3 2016                 55 000 Kč                  55 000 Kč  oprava

MŠ Jablůňka  opravy nábytku 3 2016                 20 000 Kč                  20 000 Kč  oprava

MŠ Jablůňka  nátěr prvků na školní zahradě a plotu
3 2016                 29 000 Kč                  29 000 Kč  oprava

MŠ Jablůňka  výměna písku ve 2 pískovištích 3 2016                 25 000 Kč                  25 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Jablůňka  výměna elekt. vrátných 3 2016                 21 000 Kč                  21 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Jablůňka  terénní úpravy školní zahrady ‐ 

nebezpečí úrazu
3 2016              450 000 Kč                450 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Jablůňka  oprava přístupových cest k objektu 4 2016                 70 000 Kč                  70 000 Kč  oprava  

MŠ Jablůňka  přístřešek na uskladnění náčinní na 

školní  zahradu
3 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  investice

MŠ Jablůňka  oprava a zprovoznění školní terasy 3 2016                 60 000 Kč                  60 000 Kč  investice

MŠ Jablůňka  konvektomat pro 150 jídel 4 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu           3 000 000 Kč  investice

          1 555 000 Kč 

MŠ Stromovka oprava přístupové brány ‐ vylomené 

sloupky
3 2016                 30 000 Kč                  30 000 Kč  oprava

MŠ Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 1

MŠ Klášterní odl. prac., Husova 991/35, 460 01 Liberec 1

MŠ Jablůňka, Jabloňová 446/29, 460 01 Liberec 12

MŠ Liberec, Stromovka 285/1, 460 10 Liberec 10

Příloha k usnesení č. 64/2016



MŠ Stromovka oprava prasklin stěn a v omítce ‐ 

požadavek KHS chodba hospodářská 

budova 

4 2016                 30 000 Kč                  30 000 Kč  oprava

MŠ Stromovka výmalba chodeb a kuchyně 3 2016                 30 000 Kč                  30 000 Kč  oprava

MŠ Stromovka nové herní prvky na zahradu 3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  investice

MŠ Stromovka rekonstrukce prádelny s přeměnou na 

minitřídu
4 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  investice ANO

MŠ Stromovka oprava asfaltového povrchu zahrady 4 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  investice

MŠ Stromovka nová elektrická sklopná pánev ‐ původní 

stará 20let
3 2016                 85 000 Kč                  85 000 Kč  investice

MŠ Stromovka nová třítroubová elektrická pec 3 2016                 80 000 Kč                  80 000 Kč  investice

MŠ Stromovka 2.etapa ‐ výměna plotu 3 2016              400 000 Kč                400 000 Kč  investice

MŠ Stromovka oprava schodů u vstupu do MŠ 3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu           5 000 000 Kč  investice

        38 925 000 Kč 

MŠ Pastelka výměna stávajících dřevěných oken 4 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Pastelka PD přístavbu školky pro navýšení 

kapacity a sociální inkluzi
4 2016           1 500 000 Kč  IPRÚ           1 500 000 Kč  investice 20769000011 ANO studie

MŠ Pastelka přístavba školky pro navýšení kapacity a 

sociální inkluzi
4 2017         36 500 000 Kč  IPRÚ         36 500 000 Kč  investice ANO studie

MŠ Pastelka nová rampa, v současné době není vjezd 

na pozemek
3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava

MŠ Pastelka oprava stávajícího dožilého oplocení 2 2016                 75 000 Kč                  75 000 Kč  oprava

MŠ Pastelka oprava sociálních zařízení ‐ dožilé 3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava

MŠ Pastelka trhliny v přístavbě, monitoring a oprava
3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Pastelka vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016                 50 000 Kč                  50 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         15 000 000 Kč  investice

          1 450 000 Kč 

MŠ odl.prac. 

Machnín

opravy a nátěry venkovních části krovů
3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava

MŠ odl.prac. 

Machnín

oprava venkovní zdi při vchodu na 

zahradu, diagnostika vzniklých prasklin v 

podlaze vchodu do objektu
3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  oprava

MŠ odl.prac. 

Machnín

výměna stávajících původních radiátorů 

za nové
3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ odl.prac. 

Machnín

Oprava oplocení, části původního 

oplocení již uhnilé.
3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava

MŠ odl.prac. 

Machnín

vybudování čističky a lapače tuků, 

stávající septik již nevyhovující
4 2016              900 000 Kč                900 000 Kč  investice 20769000011 RDS

Celková rekonstrukce objektu         20 000 000 Kč  investice

          2 405 000 Kč 

MŠ Klíček opravy podlahových ploch,část byla 

uskutečněna v roce 2013,cenová 

nabídka by byla ve stejné výši

3 2016                 25 000 Kč                  25 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Klíček rekonstrukce školní kuchyně, stav 

původní, 34 let starý
4 2017           2 000 000 Kč            2 000 000 Kč  investice KHS

MŠ Pastelka, Švermova 100, 460 10 Liberec 10

MŠ odl.prac. Machnín, Stará 107, 460 33 Liberec 33

MŠ Klíček, 460 06 Liberec 6, Žitná 832/19

Příloha k usnesení č. 64/2016



MŠ Klíček oprava betonových ploch na šk.zahradě‐

dokončení zámkové dlažby 4 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  investice

MŠ Klíček oplocení areálu školní zahrady (viz.zápis 

z prověrky BOZP)
3 2016              130 000 Kč 

              130 000 Kč 
investice

MŠ Klíček oprava schodiště ke vstupním dveřím 

do budovy školy, stávající původní ve 

špatném stavu

3 2016              100 000 Kč 

              100 000 Kč 

investice

Celková rekonstrukce objektu         20 000 000 Kč  investice

          1 900 000 Kč 

MŠ Pohádka oprava venkovní omítky, místy narušená 

a již opadaná
3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava

MŠ Pohádka Výměna oken a zateplení 

administrativní budovy
4 2016           1 500 000 Kč  IP           1 500 000 Kč  oprava 20229000000

MŠ Pohádka kuchyň ‐ výměna spotřebičů, stávající 

původní zastaralé
4 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  investice

MŠ Pohádka vybavení zahrady herními prvky ‐ 

obnova herního parku
2 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  investice

Celková rekonstrukce objektu         15 000 000 Kč  investice

          1 340 000 Kč 

MŠ Malínek oprava střechy, místy zatéká    3 2016              400 000 Kč                400 000 Kč  oprava

MŠ Malínek výměna ‐ sestavy dětský nábytek(3) 3 2016                 30 000 Kč                  30 000 Kč  oprava

MŠ Malínek výměna zátěžových protiskluz. koberců 

v šatnách a chodbách
3 2016                 10 000 Kč                  10 000 Kč  oprava

MŠ Malínek konvektomat do kuchyně 3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ Malínek ezS ‐ Objekt není zabezpečen systémem 

EZS
3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava

MŠ Malínek oprava a výměna oplocení, stávající již 

nevyhovující
3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  oprava

MŠ Malínek oprava vnitroblokových chodníků ‐ 

stávající asfaltové povrchy nerovné, 

popraskané, místy nebezpečné

3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  investice

MŠ Malínek rekonstrukce kuchyňky a přípravny jídla ‐

hygiena
3 2016              200 000 Kč                200 000 Kč  investice KHS

Celková rekonstrukce objektu         15 000 000 Kč  investice

             550 000 Kč 

MŠ Matoušova  oprava venkovní omítky, místy narušená 

a již opadaná
3 2016              150 000 Kč                150 000 Kč  oprava

MŠ Matoušova  Oprava klempířských prvků 3 2016              100 000 Kč                100 000 Kč  oprava

MŠ Matoušova  Zbudování vjezdu na pozemek, PD a 

realizace
3 2016              300 000 Kč                300 000 Kč  investice BOZP

Celková rekonstrukce objektu         20 000 000 Kč  investice

             285 000 Kč 

MŠ Barvířská  stavební opravy a úpravy skladu 3 2016                 35 000 Kč                  35 000 Kč  oprava

MŠ Barvířská  nové WC v přízemí 3 2016              250 000 Kč                250 000 Kč  investice 20769000011

Celková rekonstrukce objektu           1 000 000 Kč  investice

        14 800 000 Kč 

IPRÚ PROJEKT RDS pro MŠ úpravy pozemků 

předškolního vzdělávání
3 2017           2 000 000 Kč  IPRÚ           2 000 000 Kč  investice 20769000011 námět

MŠ Malínek, Kaplického 386, 463 12 Liberec 23

MŠ Liberec, Matoušova 468/12, 460 01 Liberec 1

IPRÚ PROJEKT

MŠ Barvířská ‐ v ZŠ, Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3

MŠ Pohádka, Strakonická 211/12, 460 07 Liberec 9
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IPRÚ PROJEKT MŠ úpravy pozemků předškolního 

vzdělávání
3 2018         12 800 000 Kč  IPRÚ         12 800 000 Kč  investice námět

Celkem      177 161 000 Kč        161 361 000 Kč 

Priorita

5‐ Havárie

4 ‐ Nutné

3 ‐ Žádoucí

2 ‐ Počká

1 ‐ Přání
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Celkem 447 970 000 Kč   447 420 000 Kč         

Priorita
Rok 

realizace
 Částka vč. DPH 

 Celková částka 

akce vč. DPH 
Dotace

 Požadovaná částka  

z rozpočtu 
Přiděleno z rozpočtu 

Typ 

financová

ní

Položka rozpočtu
Požadavek 

od měs/rok

Stav 

připravenosti 

PD

Výsledek 

žádosti

Doba 

realizace 

od‐do

       3 000 000 Kč 

OGL

hydroizolační zábrana pod 

technologiemi v podkroví ‐ při 

poruše technologie dochází k 

vyplavení výstavních prostor 

galerie

5 2016           500 000 Kč                   500 000 Kč  investice 21001000012 11/2014

OGL

instalace odvodňovacího žlabu na 

příjezdovou cestu do dvora  a před 

schodiště ‐ při srážkově vydatném 

dešti dochází k splavování zeminy a 

ucpání kanalizace

4 2016           500 000 Kč                   500 000 Kč  investice 21001000012 5/2014

OGL

instalace plotu dle návrhu 

architektů, z ulice Masarykovy od 

pizzerie 

3 ŘR/2016           600 000 Kč                     50 000 Kč  investice 6/2014 2016

OGL

instalace sněhových zábran  na 

střeše nad ulicí Masarykovou a 

Vítěznou ‐ při zmrazovacích ciklech 

hrozí pád vzniklého ledu z okapové 

hrany střechy na procházejicí 

občany

4 2016           200 000 Kč                   200 000 Kč  investice 21001000012 1/2015

OGL
údržba zeleně a výsadby ‐ bežná 

údržba zeleně a výsadby 
4 2016           150 000 Kč                   150 000 Kč  oprava 4/2015

OGL

oprava klik na exponovaných 

místech ‐ kliky se rozpadají  a 

začínají být nefunkční

4 2016             30 000 Kč                     30 000 Kč  oprava 8/2014

OGL

oprava omítek v anglických 

dvorcích za účelem aplikace 

vysoušecího materiálu

3 ŘR/2015             90 000 Kč                     90 000 Kč  oprava 3/2015 2015

OGL

absence odvodu povrchových vod 

v prostoru před galerií při 

přívalových deštích, přítokem z ulic 

Masarykova a Vítězná dochází k 

zatopení garáže a sesuvy půdy 

směr ul. Výtězná

5 2016           900 000 Kč                   900 000 Kč  oprava

OGL

oprava střechy po zimním období ‐ 

uvolněné šablony a oplechování 

(nelze měnit skladbu střechy ‐ 

památkově chráněná budova)

3 ŘR/2015             30 000 Kč                     30 000 Kč  oprava 3/2015 2015

OGL Celková rekonstrukce objektu        5 000 000 Kč  investice

    56 150 000 Kč 

Liebigův palác

oprava obvodové stěny před 

budovou ‐ zeď ‐ zděný plot do 

kterého zatéká a bortí se 

(památkově chráněný) 

5 2016           100 000 Kč                   100 000 Kč  oprava 2014

Kulturní zařízení

Oblastní galerie Liberec, ul.Masarykova 723/14, 460 

Liebigův palác, ul. U tiskárny 81/1,460 05  Liberec 5

Popis akce

Příloha k usnesení č. 64/2016



Liebigův palác

zprovoznění osvětlení  v výstavních 

místnostech ‐ staré osvětlení není 

plně funkční a musí bát vyměněno

5 2016             40 000 Kč                     40 000 Kč  oprava 2014 5/2015

Liebigův palác
Oprava části vodovodu a kanalizace 

‐ vedení v suterénu je zkorodované 
5 2016             50 000 Kč                     50 000 Kč  oprava 2015

Liebigův palác
nákup vysoušečů ‐ vlnou vnitřní 

stěny přízemí                                         
5 2016             75 000 Kč                     75 000 Kč  investice 2015

Liebigův palác

nákup čistících zón velkoformátové 

rohožky ‐ zabránění  nošení 

nečistot a vhkosti do objektu 

5 2016             95 000 Kč                     95 000 Kč  investice 2015

Liebigův palác
čištění a údržba výstavních 

prostorech
4 2016             90 000 Kč                     90 000 Kč  služba 2015

Liebigův palác
vyčištění okapů, svodů a odpadů 

včetně kamerových zkoušek
3 2016           150 000 Kč                   150 000 Kč  služba 20638000000 2015

Liebigův palác

rekonstrukce EZS, výměna  

nefunkčních čidel a předdávací 

stanice signálu

4 2016           200 000 Kč                   200 000 Kč  oprava 2014

Liebigův palác

údržba zeleně a výsadby ‐ 

arboristycké práce na zadraně a 

parku, dosetí trávy a údržba zeleně

4 2016           350 000 Kč                   350 000 Kč  služba 20638000000 2015

Liebigův palác
oprava střech a fasády ‐  dle 

zpracované RDS střechy a fasády
3 2018     55 000 000 Kč  IP             55 000 000 Kč  oprava 2014 RDS

Liebigův palác Celková rekonstrukce objektu   400 000 000 Kč  investice

  356 200 000 Kč 

Divadlo 

F.X.Šaldy

PD na celkovou rekonstrukci 

objektu
4 2017        5 500 000 Kč                5 500 000 Kč  investice 2015

Divadlo 

F.X.Šaldy
Celková rekonstrukce objektu 4 2018   350 000 000 Kč  IP           350 000 000 Kč  investice 2015

Divadlo 

F.X.Šaldy

běžné opravy vyplývajicí z 

technického stavu objektu
3 2016           500 000 Kč                   500 000 Kč  oprava 20230000000 2014

Divadlo 

F.X.Šaldy
služby ‐ opravy revize a posudky, 5 2016           200 000 Kč                   200 000 Kč  služba 2015

Divadlo 

F.X.Šaldy
Celková rekonstrukce objektu   350 000 000 Kč  investice

    28 500 000 Kč 

Malé divadlo
běžné opravy vyplývajicí z 

technického stavu objektu
3 2016           500 000 Kč                   500 000 Kč  oprava 20230000000

Malé divadlo
oprava jeviště ‐ stávajicí podlaha 

jeviště je na konci své životnosti
5 2016        1 500 000 Kč                1 500 000 Kč  oprava 20930000000 2014

Malé divadlo PD k energetickým úsporám 3 2016        1 500 000 Kč  IP               1 500 000 Kč  investice 21001000012

Divadlo F.X.Šaldy nám. Dr. E. Beneše 22, 460 01 

Malé divadlo, ul. VZhořelecká 344/5, 460 01 Liberec 
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Malé divadlo

ENERGETICKÉ ÚSPORY včetně 

řešení topného systému a 

energetických zdrojů,  nefunkční 

regulace vzduchotechniky topení a 

odpojení topení a teplé vody v 

letních měsích, výměna dožilých 

akumulačních nádob

5 2017     25 000 000 Kč  IP             25 000 000 Kč  investice

Malé divadlo Celková rekonstrukce objektu     98 000 000 Kč  investice

          120 000 Kč 

ZOO                       
oprava vnitřního bazénu lachtanů ‐ 

protéká voda z vnitřního bazénu a 

poškozuje nově 

5 2016           120 000 Kč                   120 000 Kč  oprava 2015

ZOO         Celková rekonstrukce objektu   300 000 000 Kč  investice

       1 000 000 Kč 

Botanická 

zahrada

výměna kotlů a technologie ‐ kotle 

jsou za hranicí životnosti (18 let) 
5 2016        1 000 000 Kč                1 000 000 Kč  investice 2015

Celková rekonstrukce objektu     50 000 000 Kč  investice

       3 000 000 Kč 

PKO
zadní štítová stěna budovy se 

naklání  a hrozí pádem
5 2016           900 000 Kč                   900 000 Kč  oprava 20930000000 2015

PKO

oprava tanečního parketu ‐ 

podlaha je dožitá (nelze přebrousit 

a přelakovat) a je potřeba ji 

vyměnit včetně vedení topení pod 

podlahou tanečního sálu 

4 2016        2 100 000 Kč                2 100 000 Kč  oprava 20930000000 2014

PKO Celková rekonstrukce objektu     20 000 000 Kč  investice

Celkem 447 970 000 Kč   447 420 000 Kč         

Priorita

5‐ Havárie

4 ‐ Nutné

3 ‐ Žádoucí

2 ‐ Počká

1 ‐ Přání

PKO ul. Lidové sady 425/1 , 46001 Liberec 1

ZOO ul. Masarykova 1347/31, Liberec 460 01               

Botanická zahrada Purkyňova 630/1,
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Celkem       5 345 000 Kč        5 345 000 Kč 

Priorita Rok realizace  Částka vč. DPH 
 Celková částka 

akce vč. DPH 
 Dotace 

 Požadovaná 

částka  z 

rozpočtu 

 Přiděleno z 

rozpočtu 
Typ financování

Položka 

rozpočtu

       1 900 000 Kč 

LVT

zajištění havarijních oprav na 

střechách arálu, nutné zpracovat 

PD včetně sond a posudků

5 2016        1 000 000 Kč         1 000 000 Kč  oprava 20407000000

LVT
sondy a posudky technického stavu 

pavilonů
4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  služba

LVT
oparva střechy a hromosvodu 

pavilonů
5 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

LVT
opravy oplechování a dešťových 

svodů 
4 2016           500 000 Kč            500 000 Kč  oprava 20407000000

LVT Celková rekonstrukce objektu     50 000 000 Kč  investice

       1 000 000 Kč 

DDM RDS k Přístavbě nářaďovny 4 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  investice 20960000000

DDM
běžné opravy vyplývajicí z 

technického stavu objektu
4 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  opravy 20407000000

DDM Přístavba nářaďovny 4 2016           600 000 Kč            600 000 Kč  investice 20960000000

DDM Celková rekonstrukce objektu     20 000 000 Kč  investice

          380 000 Kč 

Středisko ČÁP

oprava elektroinstalace ‐  původní 

instalace (staré jističe a vedení v 

hliníku)

4 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava 20999000010

Středisko ČÁP

oprava střechy ‐  dožílý povrch 

střechy potřebuje větší zásah 

abychom předešli větším škodám 

na majetku

5 2016           200 000 Kč            200 000 Kč  oprava 20999000010

Středisko ČÁP

oprava vnitřní komikace ‐ chodníku ‐

výměna  staré dožilé betonové 

dlažby

3 2017             80 000 Kč              80 000 Kč  oprava

Středisko ČÁP Celková rekonstrukce objektu     20 000 000 Kč  investice

          800 000 Kč 

Pionýrů

výměna oken ‐ okna jsou  dožilá  a 

některá jsou sešroubovaná a 

nejdou otevřít, 

5 2016           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava 20999000010

Popis akce

LVT ul. Masarykova 424, 460 01 Liberec 1

Nebytové objekty

DDM ul. Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec

Středisko ČÁP ul. Na Výšiná 451/6, 46005 Liberec 5

Pionýrů ul. Pionýru 976, 460 06 Liberec 6 
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Pionýrů

oprava  původní elektroinstalace 

která nebyla určena prioritně k 

sociálním službám, které jsou v 

objektu 

5 2016           100 000 Kč            100 000 Kč  oprava 20999000010

Pionýrů

oprava staré konstrukce střechy, 

kde na některých místech při 

delším dešti se objevují mokré 

skvrny (nejhorší místa opravena) 

5 2016           400 000 Kč            400 000 Kč  oprava 20999000010

Pionýrů Celková rekonstrukce objektu     20 000 000 Kč  investice

          250 000 Kč 

Knihovna ul. Konopná

oprava  dožilé živičné střechy, ve 

které jsou praskliny a je místy vidět 

vnitřní vložka lepenky    

4 2017           250 000 Kč            250 000 Kč  oprava

Knihovna ul. Konopná Celková rekonstrukce objektu     10 000 000 Kč  investice

          300 000 Kč 

Zdravotní škola

opravy omítky ‐ oprava 

odpadávajicí omítky na parkoviště a 

chodník 

3 2017           300 000 Kč            300 000 Kč  oprava

Zdravotní škola Celková rekonstrukce objektu     20 000 000 Kč  investice

          195 000 Kč 

Kino Varšava

Vyvezení a zrušení septiku ‐ starý 

nepoužívaný septik protéká do 

prostoru nájemníka 

5 2016           120 000 Kč            120 000 Kč  oprava

Kino Varšava
oprava korodujicího dešťového 

svodu a oplechování
5 2016             40 000 Kč              40 000 Kč  oprava

Kino Varšava oprava opadávajicí omítky  5 2016             35 000 Kč              35 000 Kč  oprava

Kino Varšava Celková rekonstrukce objektu     15 000 000 Kč  investice

          120 000 Kč 

Na Žižkově

běžné opravy vyplývajicí z 

technického stavu objektu ‐ opravy 

střech, dveří , el. zabezspečovacího 

zařízení, revize

4 2016           120 000 Kč            120 000 Kč  oprava

Na Žižkově Celková rekonstrukce objektu     20 000 000 Kč  investice

          220 000 Kč 

Věkova (bývalá MŠ)

PD řešení vlhkosti suterénu ‐ 

vlhkost a výkvěty znemožňují 

využívat objekt

5 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  investice

Zdravotní škola  ul. Kostelní 8/9, 460 01 Liberec 2

Kino Varšava, Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1

Na Žižkově ul. Na Žižkově 101/9, 460 06 Liberec

Věkova (bývalá MŠ) ul. Věkova 318/4,460 14 Liberec 14

Knihovna ul. Konopná  1232/6, 460 14 Liberec 13
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Věkova (bývalá MŠ)

běžné opravy vyplývajicí z 

technického stavu objektu ‐ opravy  

dveří, oken, revize, oprava regulace 

topného systému 

4 2016             90 000 Kč              90 000 Kč  oprava 

Věkova (bývalá MŠ)

údržba zeleně a výsadby ‐ běžná 

údržba zeleně ( stříhání ž. plotu, 

trávy, údržba stromů a keřů)

3 2016             50 000 Kč              50 000 Kč  služba

Věkova (bývalá MŠ) Celková rekonstrukce objektu     18 000 000 Kč  investice

            80 000 Kč 

Kostel sv. Vojtěcha
PD k VZMR výměna střešní krytiny a 

krovu
4 2016             80 000 Kč              80 000 Kč  služba

Kostel sv. Vojtěcha Celková rekonstrukce objektu        3 000 000 Kč  investice

ostatní           100 000 Kč  oprava 20407000000

kapličky 3 2016           100 000 Kč            100 000 Kč 

Celková rekonstrukce objektu investice
Celkem 5 345 000 Kč     5 345 000 Kč    

Priorita

5‐ Havárie

4 ‐ Nutné

3 ‐ Žádoucí

2 ‐ Počká

1 ‐ Přání

Kostel sv. Vojtěcha ‐ Ostašov p.p.č. 459 
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Celkem 103 760 000 Kč  103 760 000 Kč

Priorita Rok realizace  Částka vč. DPH   Dotace 

 Požadovaná 

částka  z 

rozpočtu 

 Přiděleno z 

rozpočtu 

Typ 

financování

Položka 

rozpočtu

Požadavek 

od měs/rok

RYNOLTICKÁ 1, Machnín
OPRAVA STŘECHY A FASÁDY, OPRAVA IZOLACÍ 

(HYDRO)
3 2017             600 000 Kč             600 000 Kč  oprava 2000

U NOVOSTAVBY 9, Staré 

město

VÝM ĚNA STOUPAČEK, OPRAVA OKEN  A STŘECHY 

300.000 voda v PB kanalizace litina
4 2017             300 000 Kč             300 000 Kč  oprava 2000

U NOVOSTAVBY 9, Staré 

městop

ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 750.000 

Nevyhovuje energetické normě
3 2017             750 000 Kč             750 000 Kč  investice 2000

U NOVOSTAVBY 11, Staré 

město

VÝMĚNA STOUPAČEKVÝMĚNA OKEM 420.000  

voda v PB kanalizace litina
4 2017             420 000 Kč             420 000 Kč  oprava 2000

U NOVOSTAVBY 11, Staré 

město

ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 800.000 

Nevyhovuje energetické normě
3 2017             800 000 Kč             800 000 Kč  investice 2000

SADOVÁ 62, Kristiánov OPRAVA STRŘECHY,700.000 3 2017             700 000 Kč             700 000 Kč  oprava 2000

SADOVÁ 62
ZATEPLENÍ FASÁDY VÝMĚNA OKEN1.500.000 

Nevyhovuje energetické normě
2 2018         1 500 000 Kč   IP          1 500 000 Kč  investice 2000

KUBELÍKOVA 77, 

Františkov
OPRAVA STŘECHY  440.000 5 2016             440 000 Kč             440 000 Kč  oprava 20407000000 2000

KUBELÍKOVA 77, 

františkov

ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 550.000 

Nevyhovuje energetické normě
3 2017             550 000 Kč             550 000 Kč  investice 2000

KOMENSKÉHO 87, 
POUZE VNITŘNÍ ÚPRAVY A PODÍL NA OPRAVÁCH 

STŘECHY A FASADY
2 2017             100 000 Kč             100 000 Kč  oprava 2000

AMERICKÁ 89, Františkov
NEINVESTOVAT!!! DŮM  URFČEN K DEMOLICI 

NARUŠENÁ STATIKA, ZATÍM POUZE ÚDRŽBA
5 2016             100 000 Kč             100 000 Kč  2000

URALSKÁ 109, Františkov
VÝMĚNA STOUPAČEK, REKONSTRUKCE BYTŮ 

400.000  voda v PB kanalizace litina
5 2015‐2016             400 000 Kč             400 000 Kč  oprava 2000

URALSKÁ 109, Františkov
ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 600.000 

Nevyhovuje energetické normě
5 2015‐2016             600 000 Kč             600 000 Kč  investice 2000

JABLONECKÁ 124, 

Kristiánov
OPRAV STŘECHY, OPRAVY V PŘÍZEMÍ580000 5 2016             580 000 Kč             580 000 Kč  oprava 2000

JABLONECKÁ 124, 

Kristiánov

ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 750.000 

Nevyhovuje energetické normě
3 2017             750 000 Kč             750 000 Kč  investice 2000

FRANTIŠKOVSKÁ 130 POUZE VNITŘNÍ ÚPRAVY,  2 2017             140 000 Kč             140 000 Kč  oprava 2000

ORLÍ 139 OPRAVA STŘECH VÝMĚNA STOUPAČEK 550.000 4 2016‐2017             550 000 Kč             550 000 Kč  oprava 2000

ORLÍ 139
ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 1.250.000 

Nevyhovuje energetické normě
3 2017         1 250 000 Kč          1 250 000 Kč  investice 2000

DR.M.HORÁKOVÉ 144 OPRAVA STŘECHY 500.000 4 2016‐2017             500 000 Kč             500 000 Kč  oprava 2000

Bytové domy

Popis akce
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DR.M.HORÁKOVÉ 144
ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 

1.150.000Nevyhovuje energetické normě
3 2017         1 150 000 Kč          1 150 000 Kč  investice 2000

KATEŘINSKÁ 156, 

Kateřinky
BĚŽNÉ OPRAVY 500.000 2 2016‐2017             200 000 Kč             200 000 Kč  oprava 2000

KATEŘINSKÁ 156, 

Kateřinky

NOVÝ VRT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 1000.000, v 

létě studna nemá vodu
5 2016         1 000 000 Kč          1 000 000 Kč  investice nová 2015

DVORSKÁ 169 oprava střech + opravy 1.000.000 4 2017         1 000 000 Kč          1 000 000 Kč  oprava 2000

DVORSKÁ 169
zateplení fasády a stropu výměna oken 850.000,‐ 

Nevyhovuje energetické normě
3 2018             850 000 Kč             850 000 Kč  investice 2000

Ještědská 230 běžné opravy 2 2016‐2020             120 000 Kč             120 000 Kč  oprava 2000

Valdštejnská 259 opravy střech a jednotlivých bytů 5 2016             700 000 Kč             700 000 Kč  oprava 2000

ORLÍ 264
OPRAVA STŘECHY A BYTŮ, OPRAVA STOUPAČEK 

400.000
4 2016             400 000 Kč             400 000 Kč  oprava 2000

ORLÍ 264
ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 640.000 

Nevyhovuje energetické normě
3 2017‐2018             640 000 Kč             640 000 Kč  investice 2000

ORLÍ 264 vybudování splaškové kanalizace 4 2016             550 000 Kč             550 000 Kč  investice nová

PROBOŠSKÁ 268 OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STOUPAČEK 450.000 4 2017             450 000 Kč             450 000 Kč  oprava 2000

PROBOŠSKÁ 268
ZATEPLENÍ FASÁDY A STROPU , VÝMĚNA OKEN 

580.000 Nevyhovuje energetické normě
3 2018             580 000 Kč             580 000 Kč  investice 2000

PROBOŠSKÁ 268 oprava kanalizace 5 2016             450 000 Kč             450 000 Kč  oprava 2000

CHRASTAVSKÁ 278 PODÍL VÝMĚNA KRYTINY A OPRAVY 250.000 3 2018             250 000 Kč             250 000 Kč  oprava 2000

CHRASTAVSKÁ 278
PODÍL ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 

780.000 Nevyhovuje energetické normě
3 2018             780 000 Kč             780 000 Kč  investice 2000

NA BOHDALCI 292, 

Harcov
VNITŘNÍ OPRAVY A VÝMĚNA STOUPAČEK 180.000 3 2018             180 000 Kč             180 000 Kč  oprava 2000

NA BOHDALCI 292, 

Harcov

ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN 550.000 

Nevyhovuje energetické normě
3 2018             550 000 Kč             550 000 Kč  investice 2000

DR.M.HORÁKOVÉ 339
BĚŽNÉ OPRAVY A UDRŽBA, ODSTRANĚNÍ 

VLHKOSTI  600.000
3 2016‐2018             600 000 Kč             600 000 Kč  oprava 2000

DR.M.HORÁKOVÉ 339
ZATEPLENÍ FASÁDY A, STŘECHY A VÝMĚNA OKEN 

1.100.000 Nevyhovuje energetické normě
3 2018         1 100 000 Kč          1 100 000 Kč  investice 2000

SNP ‐ výměník NO 387 běžné opravy 2 2020             150 000 Kč             150 000 Kč  oprava 2000

ŽITAVSKÁ 393, Jeřáb
OPRAVA STŘECHA  KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

680.000
3 2018             680 000 Kč             680 000 Kč  oprava 2000

ŽITAVSKÁ 393, Jeřáb
ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN  Nevyhovuje 

energetické normě
3 2018         1 300 000 Kč          1 300 000 Kč  investice 2000

Vrchlického 517, 

Ruprechtice
oprava střechy, výměna stoupaček 650 000 4 2016         1 850 000 Kč          1 850 000 Kč  oprava 2000

Vrchlického 517, 

Ruprechtice

zateplení fasády, střechy a výměna oken 

Nevyhovuje energetické normě
4 2016         2 000 000 Kč          2 000 000 Kč  oprava 2000
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 NAD SOKOLOVNOU 616, 

Vesec, 
OPRAVA  STŘECHY + ÚDRŽBA 490.000 5 2016             490 000 Kč             490 000 Kč  oprava 20407000000 2000

 NAD SOKOLOVNOU 616, 

Vesec, 

TATEPLENÍ FASÁDY A STŘECHY, REKONSTRUKCE 

VÝTAHŮ A MONTÁŽ BATERKÁRNY 4.500.000 

Nebezpečný nev yhovuje normě

4 2017         4 500 000 Kč          4 500 000 Kč  investice 2000

 NAD SOKOLOVNOU 616, 

Vesec, 

rekonstrukce 2 výtahůn nebezpečné, nesplˇují 
normy

5 2016         2 000 000 Kč          2 000 000 Kč  investice nová 2000

ČESKÁ 617, Vesec UDRŽBA 150.000 3 2017         4 650 000 Kč          4 650 000 Kč  oprava 2000

ČESKÁ 617, Vesec
TATEPLENÍ FASÁDY A STŘECHY, REKONSTRUKCE 

VÝTAHŮ A MONTÁŽ BATERKÁRNY 4.500.000
3 2016‐2017         4 500 000 Kč          4 500 000 Kč  investice 2000

ČESKÁ 617, Vesec
rekonstrukce 2 výtahů, nebezpečné, nesplňuji 

normy
5 2016         2 000 000 Kč          2 000 000 Kč  investice nová 2000

PASTÝŘSKÁ 645
BĚŽNÁ ÚDRŽBA, DŮM PO ČÁSTEČNÉ 

REKONSTRUKCI
2 2019             200 000 Kč             200 000 Kč  oprava 2000

CIHLÁŘSKÁ 667 DŮM V DOBRÉM STAVU ..JEN UDRŽBA 2 2016‐2018               80 000 Kč               80 000 Kč  oprava 2000

CIHLÁŘSKÁ 669 DŮM V DOBRÉM STAVU ..JEN UDRŽBA 2 2016‐2018               80 000 Kč               80 000 Kč  oprava 2000

VRCHLICKÉHO 785, 

Ruprechtice

oprava střechy, výměna stoupaček 650 000  voda v 

PB kanalizace litina
4 2016         1 850 000 Kč          1 850 000 Kč  oprava 2000

VRCHLICKÉHO 785, 

Ruprechtice
zateplení fasády, střechy a výměna oken 1.200.000 3 2019       12 000 000 Kč        12 000 000 Kč  investice 2000

 NA VALECH 786, 

Ruprechtice
oprava střechy, výměna stoupaček 650 000 4 2016         1 850 000 Kč          1 850 000 Kč  oprava 2000

 NA VALECH 786, 

Ruprechtice

zateplení fasády, střechy a výměna oken 1.200.000 

Nevyhovuje energetické normě
4 2016       12 000 000 Kč        12 000 000 Kč  investice 2000

NA VALECH 787, 

Ruprechtice

oprava střechy, výměna stoupaček 650 000  voda v 

PB kanalizace litina
4 2019         1 850 000 Kč          1 850 000 Kč  oprava 2000

NA VALECH 787, 

Ruprechtice

zateplení fasády, střechy a výměna oken 

1.200.000Nevyhovuje energetické normě
3 2016‐2017       12 000 000 Kč        12 000 000 Kč  investice 2000

VLNAŘSKÁ 836, Rochlice BĚŽNÁ ÚDRŽBA, DŮM V DOBRÉM STAVU 2 2019             120 000 Kč             120 000 Kč  oprava 2000

SLUNEČNÍ STRÁŃ 845, 

Harcov
BĚŽNÁ ÚDRŽBA DŮM V DOBRÉM STAVU 2 2017‐2020               85 000 Kč               85 000 Kč  oprava 2000

SLUNEČNÍ STRÁŃ 846, 

Harcov
BĚŽNÁ ÚDRŽBA, BYT V DOBRÉ STAVU 2 2017‐2020               65 000 Kč               65 000 Kč  oprava 2000

SLUNEČNÍ STRÁŃ 847, 

Harcov
BĚŽNÁ ÚDRŽBA, BYT V DOBRÉM STAVU 2 2017‐2020               85 000 Kč               85 000 Kč  oprava 2000

SLUNEČNÍ STRÁŃ 861, 

Harcov
BĚŽNÁ ÚDRŽBA, BYT V DOBRÉM STAVU 2 2017‐2020               65 000 Kč               65 000 Kč  oprava 2000

BURIANOVA 969, 46006 OPRAVA ZVONKOVÝCH ROZVODŮ+ÚDRŽBA 4 2016             350 000 Kč             350 000 Kč  oprava 2000
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BOROVÝ VRCH 1031, 

46006
OPRAVY BALKONŮ+BĚŽNÁ ÚDRŽBA 4 2016             450 000 Kč             450 000 Kč  oprava 2000

BOROVÝ VRCH 1032, 

46006
OPRAVY BALKONŮ+BĚŽNÁ ÚDRŽBA 3 2016‐2017             450 000 Kč             450 000 Kč  oprava 2000

BURIANOVA 1070, 46006 OPRAVA ZVONKOVÝCH ROZVODŮ+ÚDRŽBA 4 2016             300 000 Kč             300 000 Kč  oprava 2000

BURIANOVA 1071, 46006 OPRAVA ZVONKOVÝCH ROZVODŮ+ÚDRŽBA 4 2016             300 000 Kč             300 000 Kč  oprava 2000

HEDVÁBNÁ 1117, 46006 BĚŽNÁ ÚDRŽBA 3 2017             120 000 Kč             120 000 Kč  oprava 2000

HEDVÁBNÁ 1118, 46006 BĚŽNÁ ÚDRŽBA 3             440 000 Kč             440 000 Kč  oprava 2000

HEDVÁBNÁ 1119, 46006 BĚŽNÁ ÚDRŽBA 3               40 000 Kč               40 000 Kč  oprava 2000

KAŠMÍROVÁ 1120, 46006 BĚŽNÁ ÚDRŽBA 3             160 000 Kč             160 000 Kč  oprava 2000

 KREJČÍHO 1172

OPRAVY ZVONKOVÝCH TABEL + BĚŽNÁ 

ÚDRŽBA+DOMOVNICTCÍ, VÝMĚNA SVĚTEL ZA LED 

Předimenzované osvětlení žárovkami

4 2017             570 000 Kč             570 000 Kč  oprava 2000

KREJČÍHO 1173

OPRAVY ZVONKOVÝCH TABEL + BĚŽNÁ 

ÚDRŽBA+DOMOVNICTCÍ, VÝMĚNA SVĚTEL ZA 

LEDPředimenzované osvětlení žárovkami

4 2017             915 000 Kč             915 000 Kč  oprava 2000

KREJČÍHO 1173

OPRAVY ZVONKOVÝCH TABEL + BĚŽNÁ 

ÚDRŽBA+DOMOVNICTCÍ, VÝMĚNA SVĚTEL ZA 

LEDPředimenzované osvětlení žárovkami

4 2017             750 000 Kč             750 000 Kč  oprava 2000

KREJČÍHO 1175
OPRAVY ZVONKOVÝCH TABEL + BĚŽNÁ 

ÚDRŽBA+DOMOVNICTCÍ, VÝMĚNA SVĚTEL ZA LED
4 2016             465 000 Kč             465 000 Kč  oprava 2000

KREJČÍHO 1176
OPRAVY ZVONKOVÝCH TABEL + BĚŽNÁ 

ÚDRŽBA+DOMOVNICTCÍ,
4 2016             435 000 Kč             435 000 Kč  oprava 2000

KREJČÍHO 1177

OPRAVY ZVONKOVÝCH TABEL + BĚŽNÁ 

ÚDRŽBA+DOMOVNICTCÍ, VÝMĚNA SVĚTEL ZA LED 

Předimenzované osvětlení žárovkami

3 2016             420 000 Kč             420 000 Kč  oprava 2000

KREJČÍHO 1178

OPRAVY ZVONKOVÝCH TABEL + BĚŽNÁ 

ÚDRŽBA+DOMOVNICTCÍ, VÝMĚNA SVĚTEL ZA LED 

Předimenzované osvětlení žárovkami

4 2016             255 000 Kč             255 000 Kč  oprava 2000

SENIORŮ 1208
OPRAVA STŘECH A VÝMĚNA STŘEŠN ÍCH OKEN + 

ÚDRŽBA Předimenzované osvětlení žárovkami
4 2016         1 650 000 Kč          1 650 000 Kč  oprava 2000

RIEGROVA 1278 PODÍL ÚDRŽBA + OPRAVY 2             100 000 Kč             100 000 Kč  oprava 2000

KRAJNÍ 1575, PSČ 46311
OPRAVY ZVONKOVÝVH TABEL, +ÚDRŽBA + 

OPRAVY STŘECH A KLEMP. 640.000
5 2015             640 000 Kč             640 000 Kč  oprava 2000
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KRAJNÍ 1575, PSČ 

46311+A93

PROVEDENÍ DODATEČNÝCH SVISLÝCH IZALACÍ 

520.000 vadné vodorovné a svislé izolace
4 2016             520 000 Kč             520 000 Kč  investice 2000

KRAJNÍ 1576, PSČ 46311
OPRAVY ZVONKOVÝVH TABEL, +ÚDRŽBA + 

OPRAVY STŘECH A KLEMP. 640.000
4 2016             640 000 Kč             640 000 Kč  oprava 2000

KRAJNÍ 1577, PSČ 46311
OPRAVY ZVONKOVÝVH TABEL, +ÚDRŽBA + 

OPRAVY STŘECH A KLEMP. 640.000
4 2016             640 000 Kč             640 000 Kč  oprava 2000

KRAJNÍ 1577, PSČ 463 11
PROVEDENÍ DODATEČNÝCH SVISLÝCH IZALACÍ 

520.000 vadné vodorovné a svislé izolace
4 2016             550 000 Kč             550 000 Kč  investice nová 2000

KRAJNÍ 1578, PSČ 463 11
OPRAVY ZVONKOVÝVH TABEL, +ÚDRŽBA + 

OPRAVY STŘECH A KLEMP. 640.000
4 2016             640 000 Kč             640 000 Kč  oprava 2000

KRAJNÍ 1578 PSČ 46311
PROVEDENÍ DODATEČNÝCH SVISLÝCH IZALACÍ 

520.000 vadné vodorovné a svislé izolace
5 2019             550 000 Kč             550 000 Kč  investice 2000

KRAJNÍ 1579PSČ 46311
OPRAVY ZVONKOVÝVH TABEL, +ÚDRŽBA + 

OPRAVY STŘECH A KLEMP. 640.000
4 2016             640 000 Kč             640 000 Kč  oprava 2000

KRAJNÍ 1579PSČ 46311
PROVEDENÍ DODATEČNÝCH SVISLÝCH IZALACÍ 

520.000 vadné vodorovné a svislé izolace
4 2017             550 000 Kč             550 000 Kč  investice nová 2000

KRAJNÍ 1580 , PSČ 46311
OPRAVY ZVONKOVÝVH TABEL, +ÚDRŽBA + 

OPRAVY STŘECH A KLEMP. 640.000
4 2016             640 000 Kč             640 000 Kč  oprava 2000

KRAJNÍ 1580, PSČ 46311
PROVEDENÍ DODATEČNÝCH SVISLÝCH IZALACÍ 

520.000vadné vodorovné a svislé izolace
4 2017             550 000 Kč             550 000 Kč  investice nová 2000

Celkem     103 760 000 Kč     103 760 000 Kč 

Priorita

5‐ Havárie

4 ‐ Nutné

3 ‐ Žádoucí

2 ‐ Počká

1 ‐ Přání
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Celkem 43 400 000 Kč

Popis akce Rok realizace Částka

Změna ekonomického systému Divadlo F.X.Šaldy ‐ I. 2016 300 000 Kč

Změna ekonomického systému Divadlo F.X.Šaldy ‐ II. 2017 350 000 Kč

Změna ekonomického systému ZOO ‐ I. 2016 300 000 Kč

Změna ekonomického systému ZOO ‐ II. 2017 350 000 Kč

Obměna HW příspěvkových organizací 2016 300 000 Kč

Obměna HW příspěvkových organizací 2017 300 000 Kč

Obměna HW příspěvkových organizací 2018 300 000 Kč

Kamerový systém MP ‐ I. 2016 1 000 000 Kč

Kamerový systém MP ‐ II. 2017 12 000 000 Kč

Kamerový systém MP ‐ III. 2018 12 000 000 Kč

Systém řídící kontroly na ostatní příspěvkové organizace města 2017 5 000 000 Kč

Dokument management systém ‐ DMS ‐ I. 2015 600 000 Kč

Dokument management systém ‐ DMS ‐ II. 2016 1 600 000 Kč

Změna www stránek města Liberec 2016 150 000 Kč

Plošná obměna monitorů pracovních stanic uživatelů 2016 150 000 Kč

Plošná obměna monitorů pracovních stanic uživatelů 2017 150 000 Kč

Připojení ZŠ na MAN 2016 1 200 000 Kč

Připojení ZŠ na MAN 2017 1 200 000 Kč

Obnova aktivních prvků MAN 2016 800 000 Kč

Obnova aktivních prvků MAN 2017 800 000 Kč

Obnova aktivních prvků MAN 2018 800 000 Kč

Integrace přestupky vs. pohledávkový systém 2016 150 000 Kč

Systém korporátního řízení pro PO ‐ I. 2016 800 000 Kč

Systém korporátního řízení pro PO ‐ II. 2017 800 000 Kč

Rozvoj MAN ‐ 0. etapa 2016 2 000 000 Kč

Celkem 43 400 000 Kč

ceny jsou uvedeny včetně DPH

návrh je kalkulován pro roky 2015 až 2017

Údržba informačního systému
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18 000 000 Kč 39 800 000 Kč

Dotace a jiné zdroje

Požadovaná 

částka z 

rozpočtu

Přiděleno z 

rozpočtu

0 Kč 300 000 Kč

0 Kč 350 000 Kč

0 Kč 300 000 Kč

0 Kč 350 000 Kč

0 Kč 300 000 Kč

0 Kč 300 000 Kč

0 Kč 300 000 Kč

0 Kč 1 000 000 Kč

9 000 000 Kč 3 000 000 Kč

9 000 000 Kč 3 000 000 Kč

0 Kč 5 000 000 Kč

0 Kč 600 000 Kč

0 Kč 1 600 000 Kč

0 Kč 150 000 Kč

0 Kč 150 000 Kč

0 Kč 150 000 Kč

0 Kč 1 200 000 Kč

0 Kč 1 200 000 Kč

0 Kč 800 000 Kč

0 Kč 800 000 Kč

0 Kč 800 000 Kč

0 Kč 150 000 Kč

0 Kč 8 000 000 Kč

0 Kč 8 000 000 Kč

2 000 000 Kč

18 000 000 Kč 39 800 000 Kč
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Popis, poznámka

včetně integrace na řídící kontrolu

včetně integrace na řídící kontrolu

včetně integrace na řídící kontrolu

včetně integrace na řídící kontrolu

HW podpora korporátních systémů

HW podpora korporátních systémů

HW podpora korporátních systémů

aktuálně neznám případný dotační projekt

dokument management systém ‐ částečná náhrada souborového 

systému ukládání dokumentů v IS MML, zahájení v roce 2015, dokončení 

v roce 2016

dokument management systém ‐ částečná náhrada souborového 

systému ukládání dokumentů v IS MML, zahájení v roce 2015, dokončení 

v roce 2016

nad rámec standardní obměny

nad rámec standardní obměny

odstranění duplicity práce v oblasti přestupkové agendy

implementace pravidel a vytvoření komunikačního portálu

implementace pravidel a vytvoření komunikačního portálu

dobudování zakladního okruhu MAN ‐ nutná podmínka pro budoucí 

rozvoj MAN
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Celkem

Popis akce Rok realizace Částka Dotace a jiné zdroje

Celkem

CZT
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Požadovaná částka 

z rozpočtu

Přiděleno z 

rozpočtu
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Popis, poznámka
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Celkem 1 355 683 850 Kč  

Popis akce Rok realizace Částka Dotace

Snížení rizik modernizací JSDH (Krásná 

Studánka 2016 ‐ 2018 19 883 850 Kč          SN/CZ 2014 ‐ 2020

Rozvojová osa Liberec ‐ Zittau (ALiZi) 2016 ‐ 2018 10 000 000 Kč          SN/CZ 2014 ‐ 2020

Kolem kolem Jizerek 2016 ‐ 2018 17 650 000 Kč         

SN/CZ 2014 ‐ 2020, 

IROP SC 1.2

Kulturní a společenské centrum Kino Varšava 2016 ‐ 2018 60 500 000 Kč          SN/CZ 2014 ‐ 2020

Rozvojová plocha LVT a Technické muzeum  2016 ‐ 2018 22 000 000 Kč          SN/CZ 2014 ‐ 2020

CZT ‐ rozvody, systém Green NET 2017 ‐ 2018 400 000 000 Kč      OPŽP, SFŽP

Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj 

cyklodopravy 2016 ‐ 2018 155 000 000 Kč        IPRÚ, IROP SC 1.2

Zámek, centrální park a galerie (komunitní 

centrum) 2016 ‐ 2018 300 000 000 Kč       

IPRÚ, Přeshraniční 

spolupráce, IROP SC 

4.1 aj.

Terminál u autobusového nádraží  2016 ‐ 2019 160 000 000 Kč        IPRÚ, IROP SC 1.2

Zázemí pro spolkovou činnost ve čtvrtích 2016 ‐ 2018 105 000 000 Kč        IPRÚ, IROP SC 4.1

Infrastruktura pro sociální podnik 2016 ‐ 2018 30 000 000 Kč         

IPRÚ, IROP SC 2.1 a 

OPZ

Vytvoření pracovních míst na MML (sdílená 

pracovní místa, flexibilní úvazky) 2016 ‐ 2018 10 000 000 Kč          IPRÚ, OPZ

Sociální informační centrum 2016 ‐ 2018 5 650 000 Kč           

IPRÚ, IROP SC 2.1 a 

OPZ

Sportovně‐přírodní areál Ještěd 2016 ‐ 2018

Přeshraniční 

spolupráce, OPŽP

Zlepšení technického stavu a zvýšení 

rekreačních kvalit vodního díla Tajch ‐ Vesecký 

rybník 2016 ‐ 2018 ‐ Kč                             OPŽP, SFŽP, MŽP

KNL ‐ parkovací plochy a převod domů na 

město pod KNL  2016 ‐ 2018 58 000 000 Kč          IROP SC 1.2

SUMP ‐ Rozvoj udržitelné mobility ve SML 2016 ‐ 2017 2 000 000 Kč            INTERREG EUROPE, 

Rozvojová plocha Klášter 2016 ‐ 2018
"Zdravá mládež v Euroregionu Nisa" ‐ sportovní 

hala s hledištěm 2016 ‐ 2018
Celkem 1 355 683 850 Kč  

Rozvojové projekty speciální
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297 368 385 Kč          

 Požadovaná částka z 

rozpočtu 
 Přiděleno z rozpočtu 

1 988 385 Kč               

1 000 000 Kč               

1 765 000 Kč               

6 050 000 Kč               

2 200 000 Kč               

200 000 000 Kč          

15 500 000 Kč             

30 000 000 Kč             

16 000 000 Kč             

10 500 000 Kč             

3 000 000 Kč               

1 000 000 Kč               

565 000 Kč                  

‐ Kč                               

5 800 000 Kč               

2 000 000 Kč               

297 368 385 Kč          
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Popis, poznámka

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné: 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné: 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

info JK 

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné: 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné: 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

odbor školství, kultury a sociálních věcí

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

odbor kancelář tajemníka ‐ personální oddělení

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

odbor školství, kultury a sociálních věcí

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

info JK

info JK, PS

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % z EU, 5 % ze SR a 10 

% z vlastních zdrojů

možnost čerpat dotace na přípravu SUMP minimální

info JK

info JK
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Výkupy pozemků
Celkem 25 000 000 Kč

Popis akce Rok realizace  Částka vč. DPH  Dotace

výkup pozemků 2016 5 000 000 Kč

výkup pozemků 2017 5 000 000 Kč

výkup pozemků 2018 5 000 000 Kč

výkup pozemků 2019 5 000 000 Kč

výkup pozemků 2020 5 000 000 Kč

Celkem 25 000 000 Kč
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25 000 000 Kč

 Požadovaná 

částka  z 

rozpočtu 

 Přiděleno z 

rozpočtu 

Položka 

rozpočtu

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

25 000 000 Kč    
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Poznámka
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Celkem 155 160 000 Kč 0 Kč

Popis akce Realizace rok Částka
Dotace a jiné 

zdroje

Sociální bydlení 2016 ‐ 2018 155 160 000 Kč                   IPRÚ, IROP SC 2.1 a 

OPZ

Celkem 155 160 000 Kč

Fond rozvoje sociálního bydlení

Příloha k usnesení č. 64/2016



15 516 000 Kč

Požadovaná 

částka z rozpočtu

Přiděleno z 

rozpočtu
Popis, poznámka

15 516 000 Kč       odbor školství, kultury a sociálních věcí

předpoklad, že veškeré výdaje jsou uznatelné, 85 % 

z EU, 5 % ze SR a 10 % z vlastních zdrojů

15 516 000 Kč
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Celkem

Popis akce Kód akce podle GCD
Realizace 

rok

Cyklostezka za ČOV (Selská ‐ Londýnská) 13.3 2016

Letná ‐ Sousedská (napojení OPZS) 12.15 2016

Propojení Soukenné nám.‐nádraží 1.8 + 10.1 2019

Cyklopruhy Dr.M.Horákové (Melantrichova ‐ U 

Potůčku)
7.1

2019

Cyklopruhy Dr.M.Horákové (U Potůčku ‐ Poštovní 

náměstí)
7.1

2020

Odra ‐ Nisa, stezka pro pěší a cyklisty (Košická ‐ 

Poštovní nám.)
7.16

2020

Napojovací bod "Košická" pro Odra ‐ Nisa 1.6, 1.7, 7.1 a 7.16 část
2020

Napojovací bod "Poštovní náměstí" pro Odra ‐ Nisa 7.2 a 7.17 část
2020

Řešení cyklistické dopravy v ul. Krejčího 6.9 2019

Cyklistické pruhy Kubelíkova (Americká ‐ Č.Mládeže) 11.5
2020

Cyklostezka Uralská (Švermova ‐ Americká) 11.4 2020

Cyklostezka Londýnská ‐ Oblouková (od Stříbrný 

kopec po Neumannova)
13.4 a 14.8 část

2018

Cyklostezka Kateřinská (od Neumannovy k Litesu) 14.8
2018

Cyklotrasa centrum ‐ Harcov ‐ sídl. Kunratická 1.3+1.4+4.1+5.4+5.5
2020

Stezka podél Veseckého rybníka 8.4 2020

Propojení Vyhlídková ‐ Vesecký rybník 8.7 2020

Propojení Vyhlídková ‐ Mladá ‐ Za Mlýnem ‐ 2020

Cyklostezka Gen.Svobody a Hejnická 14.2 a 14.7 2020

Cyklostezka Hejnická 14.10 2020

Cyklistické pruhy Masarykova 2.1 2020

Cykloobousměrky stavba (vč. návrhu Cyklistů 

Liberecka)
‐

2017

Cykloobousměrky DZ (vč. návrhu Cyklistů Liberecka) ‐
2017

Cyklostezka Machnín 13.8 2017

Propojení Klatovská ‐ Mostecká cyklostezka 

Klatovská
7.6 a 10.7

2020

Cyklostezka Minkovická ‐ 2020

Kunratice ‐ Jablonec 5.15 2020

Vratislavice ‐ Lovecká (směr Jablonec) ‐ 2020

Vratislavice n.N. ‐ úprava žel.přejezdů ‐ 2020

Cyklostezka Hanychovská a Na Františku ‐ Švermova 11.2 a 11.14
2020

Cyklostezka Svobody a podél Harcovského potoka 4.3 a 4.4
2020

Fond pro rozvoj cyklodopravy
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Trasa okolo stadionu Slovanu na levém břehu Nisy 13.2
2020

propojení kolem Nisy (Barvířská ‐ U Besedy) 1.19 2020

Celkem
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174 200 000 Kč      ‐ Kč                                             36 125 000 Kč          

 Částka   Dotace a jiné zdroje 
Požadovaná částka z 

rozpočtu 
Přiděleno z rozpočtu 

17 000 000 Kč        ‐ Kč                                             2 550 000 Kč            

5 000 000 Kč           ‐ Kč                                             750 000 Kč               

4 000 000 Kč           ‐ Kč                                             600 000 Kč               

3 500 000 Kč           ‐ Kč                                              3 500 000 Kč              

6 000 000 Kč           ‐ Kč                                              3 500 000 Kč              

18 000 000 Kč        ‐ Kč                                              2 700 000 Kč              

3 000 000 Kč           ‐ Kč                                              450 000 Kč                 

2 500 000 Kč           ‐ Kč                                              375 000 Kč                 

3 000 000 Kč           ‐ Kč                                              450 000 Kč                 

7 500 000 Kč           ‐ Kč                                              1 125 000 Kč              

1 800 000 Kč           ‐ Kč                                             270 000 Kč               

6 000 000 Kč           ‐ Kč                                              900 000 Kč                 

9 000 000 Kč           ‐ Kč                                              1 350 000 Kč              

2 000 000 Kč           ‐ Kč                                              2 000 000 Kč              

4 500 000 Kč           ‐ Kč                                             675 000 Kč               

7 000 000 Kč           ‐ Kč                                             1 050 000 Kč            

7 500 000 Kč           ‐ Kč                                             1 125 000 Kč            

13 000 000 Kč        ‐ Kč                                             1 950 000 Kč            

6 600 000 Kč           ‐ Kč                                             990 000 Kč               

5 000 000 Kč           ‐ Kč                                             750 000 Kč               

2 000 000 Kč           ‐ Kč                                              2 000 000 Kč              

700 000 Kč              ‐ Kč                                              700 000 Kč                 

500 000 Kč              ‐ Kč                                             500 000 Kč               

2 500 000 Kč           ‐ Kč                                              375 000 Kč                 

4 500 000 Kč           ‐ Kč                                             675 000 Kč               

1 000 000 Kč           ‐ Kč                                             150 000 Kč               

2 500 000 Kč           ‐ Kč                                             375 000 Kč               

15 000 000 Kč        ‐ Kč                                             2 250 000 Kč            

1 900 000 Kč           ‐ Kč                                              285 000 Kč                 

5 900 000 Kč           ‐ Kč                                              885 000 Kč                 
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3 600 000 Kč           ‐ Kč                                              540 000 Kč                 

2 200 000 Kč           ‐ Kč                                             330 000 Kč               

174 200 000 Kč      ‐ Kč                                             36 125 000 Kč          
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13 698 000 Kč            

 Projektová 

dokumentace 
Popis, poznámka

‐ SP platné

‐ SP 03/2016

                  360 000 Kč 

                  315 000 Kč  projekt Nýdrle

                  540 000 Kč  projekt Nýdrle

               1 620 000 Kč 
PD dotace KÚ 2016, změna 

ÚP

                  270 000 Kč 
PD dotace KÚ 2016, změna 

ÚP

                  225 000 Kč 
PD dotace KÚ 2016, změna 

ÚP

                  270 000 Kč  návaznost na OK Dobiášova

                  675 000 Kč 

                  162 000 Kč 

                  540 000 Kč 

                  810 000 Kč 

                  180 000 Kč 
drobné úpravy, podklad 

Těšina

                  405 000 Kč 

                  630 000 Kč 

                  675 000 Kč 

               1 170 000 Kč 

                  594 000 Kč 

                  450 000 Kč 

                  180 000 Kč 

                    63 000 Kč 

                    45 000 Kč 

                  225 000 Kč  DP student ČVUT FD

                  405 000 Kč  souběh s 9.5

                    90 000 Kč  závisí na stavbě I/14

                  225 000 Kč  pokrač. 7.13

               1 350 000 Kč 

                  171 000 Kč 

                  531 000 Kč 
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                  324 000 Kč 

                  198 000 Kč 

13 698 000 Kč            
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Plán cash flow pro kofinancování projektů
kofinancování projekty IPRÚ 202 421 400 Kč
kofinancování schválené  záměry 29 816 000 Kč
kofinancování předpoklad náměty 29 685 000 Kč
kofinancování ostatní + rezerva 286 000 000 Kč

R/RV Výše projektu
Mířa 

spolufinancování
Vlastní zdroje SML

kontrola celková 

částka

kontrola vlastní 

podíl

ano

ne Kč vlastní podíl % Kč vlastní podíl % Kč vlastní podíl % Kč vlastní podíl % Kč vlastní podíl % Kč vlastní podíl %

Komplexní zlepšení podmínek pro 

rozvoj cyklistické dopravy v Liberci IPRÚ 67 000 000  20 13 400 000  2 020 000  404 000  8 080 000  1 616 000  15 000 000  3 000 000  15 000 000  3 000 000  26 900 000  5 380 000  0  0  0  0 

Terminál u autobusového nádraží vč. 

parkovacího domu a zázemí 

autobusového nádraží IPRÚ 160 000 000  20 32 000 000  2 600 000  520 000  50 000 000  10 000 000  107 400 000  21 480 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Řešení parkování ve vybraných 

exponovaných lokalitách města IPRÚ 58 000 000  20 11 600 000  200 000  40 000  3 480 000  696 000  10 000 000  2 000 000  10 000 000  2 000 000  34 320 000  6 864 000  0  0  0  0 

Zlepšení konektivity ZŠ v Liberci IPRÚ 19 647 000  20 3 929 400  1 000 000  200 000  7 858 800  1 571 760  10 788 200  2 157 640  0  0  0  0  0  0  0  0 

Sociální bydlení IPRÚ 155 160 000  20 31 032 000  358 000  71 600  7 400 000  1 480 000  38 700 500  7 740 100  38 700 500  7 740 100  70 001 000  14 000 200  0  0  0  0 

Galerie: centrum aktivního života 

(zázemí pro komunitní činnost) IPRÚ 210 000 000  20 42 000 000  500 000  100 000  10 000 000  2 000 000  150 000 000  30 000 000  49 500 000  9 900 000  0  0  0  0  0  0 

Prostupné bydlení  IPRÚ 72 000 000  20 14 400 000  600 000  120 000  20 000 000  4 000 000  35 700 000  7 140 000  15 700 000  3 140 000  0  0  0  0  0  0 

Rozvoj siciálního podnikání v regionu IPRÚ 10 000 000  20 2 000 000  0  0  5 000 000  1 000 000  5 000 000  1 000 000  0  0  0  0  0 

Prostory pro ranou péči IPRÚ 20 000 000  20 4 000 000  200 000  40 000  1 000 000  200 000  18 800 000  3 760 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Navýšení kapacity MŠ v Liberci 

(Beruška, Stromovka, Pastelka, 

Ostašov, Nová ruda, Motýlek) IPRÚ 125 700 000  20 25 140 000  285 000  57 000  56 166 000  11 233 200  59 000 000  11 800 000  10 249 000  2 049 800  0  0  0  0  0  0 

Rekonstrukce ZŠ v Liberci pro zlepšení 

klíčových kompetencí (polytech. 

vzdělávání, jazyky, …) ‐ Náměstí Míru, 

Kaplického, Broumovská, 5. Května, 

Vratislavice IPRÚ 104 600 000  20 20 920 000  230 000  46 000  40 000 000  8 000 000  50 000 000  10 000 000  14 370 000  2 874 000  0  0  0  0  0  0 

Magistrát města Liberec jako 

společensky odpovědný 

zaměstnavatel IPRÚ 10 000 000  20 2 000 000  50 000  10 000  1 950 000  390 000  6 000 000  1 200 000  2 000 000  400 000  0  0  0  0  0  0 

mezisoučet IPRÚ 1 012 107 000  20 202 421 400  8 043 000  1 608 600  210 934 800  42 186 960  506 388 700  101 277 740  155 519 500  31 103 900  131 221 000  26 244 200  0  0  0  0 

Navýšení kapacity MŠ a ZŠ v Liberci MŠMT   62 000 000  20 12 400 000  22 000 000  4 400 000  40 000 000  8 000 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Sociální informační centrum  OPZ 4 711 000  20 942 200  1 177 750  235 550  3 533 250  706 650  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Kulturní centrum kino Varšava SN/CZ 2014 ‐ 2020 61 000 000  20 12 200 000  2 500 000  500 000  52 650 000  10 530 000  5 850 000  1 170 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Snížení rizik modernizací JSDH (Krásná 

Studánka) SN/CZ 2014 ‐ 2020 ano? 19 884 000  20 3 976 800  5 965 200  1 193 040  11 135 040  2 227 008  2 783 760  556 752  0  0  0  0  0  0  0  0 

RetaiLink ‐ revitalizace městského 

centra URBACT III ano? 1 485 000  20 297 000  594 000  118 800  742 500  148 500  148 500  29 700  0  0  0  0  0  0  0  0 

mezisoučet aktuální žádosti a záměry  149 080 000  100  29 816 000  32 236 950  6 447 390  108 060 790  21 612 158  8 782 260  1 756 452  0  0  0  0  0  0  0  0 

Udržitelná doprava ‐ New ways of 

supproting development and 

implementation of neighbourhood ‐ 

level transapor innovations Horizon 2020 7 000 000  5 350 000  700 000  35 000  4 200 000  210 000  2 100 000  105 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Aglomerace Liberec ‐ Zittau SN/CZ 2014 ‐ 2020 2 710 000  20 542 000  1 355 000  271 000  1 355 000  271 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Technické muzeum Liberec SN/CZ 2014 ‐ 2020 20 000 000  20 4 000 000  0  0  14 000 000  2 800 000  6 000 000  1 200 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Výsadba stromů ‐ aleje SN/CZ 2014 ‐ 2020 2 710 000  20 542 000  0  0  813 000  162 600  1 084 000  216 800  813 000  162 600  0  0  0  0  0  0 

Územní studie zeleně SN/CZ 2014 ‐ 2020 1 355 000  20 271 000  0  0  406 500  81 300  542 000  108 400  406 500  81 300  0  0  0  0  0  0 

Kolem kolem Jizerek PL/CZ 2014 ‐ 2020 18 650 000  20 3 730 000  0  0  14 920 000  2 984 000  3 730 000  746 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Lesní koupaliště SFŽP, ? 20 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Vesecký areál SFŽP, ? 20 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Kompostárna SFŽP 20 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Bazény ve školách MŠMT, SFŽP, ? 45 000 000  45 20 250 000  0  0  2 250 000  1 012 500  34 200 000  15 390 000  8 550 000  3 847 500  0  0  0  0  0  0 

mezisoučet aktuální náměty 97 425 000    29 685 000    2 055 000    306 000    37 944 500    7 521 400    47 656 000    17 766 200    9 769 500    4 091 400    0    0    0    0    0  0 

Energetické úspory ve veřejných 

budovách (5 ‐ 9 dílčích projektů) 90 000 000  20 18 000 000  700 000  140 000  40 000 000  8 000 000  40 000 000  8 000 000  9 300 000  1 860 000  0  0  0  0  0  0 

Městská zeleň a životní prostředí (5 ‐ 

7 dílčích projektů) SFŽP, ? 50 000 000  20 10 000 000  1 000 000  200 000  30 000 000  6 000 000  19 000 000  3 800 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Systémy řízení městského silničního 

provozu, zavádění ITS na městské 

silniční síti a zřizování a úrava 

bezpečných chodníků v Liberci ‐ Dolní 

náměstí IROP  60 000 000  20 12 000 000  500 000  100 000  5 500 000  1 100 000  10 000 000  2 000 000  44 000 000  8 800 000  0  0  0  0  0  0 

DDM Větrník: modernizace a výstavba 

kluboven pro rozvoj klíčových 

dovedností (polytechnické 

dovednosti) IROP, MŠMT, OPZ 20 000 000  20 4 000 000  0  0  18 000 000  3 600 000  2 000 000  400 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Zlepšení technického stavu a zvýšení 

rekreačních kvalit vodního díla Tajch ‐ 

Vesecký rybník SFŽP 30 000 000  20 6 000 000  300 000  60 000  20 000 000  4 000 000  9 700 000  1 940 000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Revitalizace přehrady Harcov 20 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Zámek, galerie a centrální park IROP, SFŽP 180 000 000  20 36 000 000  0  0  95 000 000  19 000 000  70 000 000  14 000 000  15 000 000  3 000 000  0  0  0  0  0  0 

CZT rozvody (Green Net) SFŽP 400 000 000  20 80 000 000  0  0  200 000 000  40 000 000  200 000 000  40 000 000  0  0  0  0  0 

Městský bazén Liberec MŠMT, SFŽP, ? 400 000 000  20 80 000 000  0  28 000 000  5 600 000  297 600 000  59 520 000  74 400 000  14 880 000  0  0  0  0  0  0 

1 230 000 000  246 000 000  2 500 000  500 000  436 500 000  87 300 000  648 300 000  129 660 000  142 700 000  28 540 000  0  0  0  0  0  0 

Kč

Finacování rok

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Název projektu  Zdroj financování 

Kč % Kč
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0  0  0  0  0 

EU strukturální IROP 0  0  0  0  0  0  0 

OPŽP 0  0  0  0  0  0  0 

OPZ 0  0  0  0  0  0  0 

OPD 0  0  0  0  0  0  0 

OP PIK 0  0  0  0  0  0  0 

OP VVV 0  0  0  0  0  0  0 

OP R 0  0  0  0  0  0  0 

PRV 0  0  0  0  0  0  0 

SN/CZ 2014 ‐ 2020 0  0  0  0  0  0  0 

PL/CZ 2014 ‐ 2020 0  0  0  0  0  0  0 

EU komununitární

Interreg Central 

Europe 0  0  0  0  0  0  0 

Interreg Danube 0  0  0  0  0  0  0 

Interreg Europe  0  0  0  0  0  0  0 

URBACT III 0  0  0  0  0  0  0 

ESPON 2020 0  0  0  0  0  0  0 

INTERACT III 0  0  0  0  0  0  0 

HORIZON 2020 0  0  0  0  0  0  0 

LIFE 0  0  0  0  0  0  0 

ERASMUS + 0  0  0  0  0  0  0 

Práva a občanství 0  0  0  0  0  0  0 

Evropa pro občany 0  0  0  0  0  0  0 

Kreativní Evropa 0  0  0  0  0  0  0 

Zdraví pro růst 0  0  0  0  0  0  0 

Norské, Švýcarské Norské fondy 0  0  0  0  0  0  0 

Program švýcarsko‐

české spolupráce 0  0  0  0  0  0  0 

Německé ČNFB 0  0  0  0  0  0  0 

DBU 0  0  0  0  0 

Národní fondy SFŽP 0  0  0  0  0  0  0 

SFRB 0  0  0  0  0 

SFDI 0  0  0  0  0 

ostatní  0  0  0  0  0 

Ostatní Jiné granty a fondy 0  0  0  0  0  0  0 

200 000 000  20 40 000 000  10000000 2000000 40000000 8000000 50000000 10000000 50000000 10000000 25000000 5000000 25000000 5000000 0 

2 688 612 000  547 922 400  54 834 950  10 861 990  833 440 090  166 620 518  1 261 126 960  260 460 392  357 989 000  73 735 300  156 221 000  31 244 200  25 000 000  5 000 000  547 922 400 

547 922 400 Kč

Celkem
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Příloha č. 4 

  NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
                                                            č. 0060/16/0… 

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

v platném znění 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  

ve věcech smluvních:  panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

ve věcech technických: panem Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové 
správy  

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  43-4496720287/0100 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:                 

se sídlem :           

zastoupené:     

ve věcech technických:  

IČ:     

DIČ:    CZ  

bankovní spojení:   

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v …………., oddíl …….. , sl………. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět, účel a místo plnění 

 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

 
2) Předmětem plnění této smlouvy je oprava topného systému v pavilonu družiny, ve kte-

rém se nachází třídy družiny, kmenové učebny, kuchyň a jídelna. 

 
3) Účelem plnění je nahradit stávající havarijní systém rozvodů tepla a zajistit tak 

spolehlivou distribuci tepla v budově školy. 

 

4) Předmětem plnění je zejména následující: 

 
 Demontáž stávajících ležatých zanešených rozvodů; 
 Realizace nových tras rozvodů, které nebudou umístěné v podlahách jako doposud; 
 Rozdělení okruhů topného systému na dvě poloviny – nyní ¾ ku ¼  
 Dopojení stávajících stoupacích vedení na nové rozvody, umístění uzávěrů hydrau-

lického okruhu 
 Výměna původních litinových radiátorů v 1 PP za nové; 
 Chemický proplach systému 
 Osazení nových filtrů a rozbor vody pro návrh chemického čistění soustavy 

 Zednické přípomoce k činnosti 

 Zprovoznění systému a topná zkouška 

 

5) Místo plnění:   Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, 460 10, Liberec 

 

 

III. Termín plnění 

 
1) Zahájení díla: do 3 dnů od podpisu této smlouvy 

  
2) Dokončení a předání díla: do 30 dnů od  zahájení plnění 

 

 

IV. Cena za dílo  

 
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

ze dne …….  podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku –  

„Oprava topného systému ZŠ Liberec, Švermova 403, pavilon družiny“ 

   

Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:  

Celková cena za dílo bez DPH                                     ,- Kč                                         

DPH 21%                                                                     ,- Kč                                           
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Celková cena za dílo včetně DPH                            ,- Kč                                             

 

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

 

 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému  

     a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková 
cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje 
kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. 

 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených 
prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

   

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

 

V. Platební podmínky 

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

vené faktury s 30-ti denní splatností ode dne jejího doručení objednateli. Zálohy objed-
natel neposkytuje. 

 
2) Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol, odsouhlasený a podepsaný 

osobami oprávněnými za strany jednat. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje 
zhotovitel s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.  

 
3) Daňový doklad (faktura) bude vystavena se splatností 30 dnů od jejího průkazného do-

ručení objednateli a bude potvrzena zástupcem objednatele. Tato faktura  - daňový do-
klad bude vystavena po souběžném splnění následujících podmínek: 
a) po protokolárním předání díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu  
b) po kompletním dokončení díla bez vad a nedodělků  

 
4) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  

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

 
5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
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6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.  

 

VI. Smluvní pokuty 

 
1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání díla (i dílčího plnění) bez omezení její celkové 
výše.   

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a zapo-
čatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a zapo-
čatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.  

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a zapo-
čatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) Zhotovitel  se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu rovnající se povinnosti 
vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči 
poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodů způsobených na straně zhotovitele. 

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

7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady a nedodělky 
odstranit.  

8) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.  

9) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl 
na porušení písemně upozorněn.  

10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
11) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

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

12) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zho-
tovitele vůči objednateli. 

13) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní stra-
ny smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 

 
VII. Odpovědnost za škody a pojištění 

 

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

2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 
prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu 
realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 
ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 
náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku. 

 

VIII. Prodloužení lhůty plnění 

 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel 
důkladně seznámil před podpisem této smlouvy). Předáním se rozumí předání 
dokumentace v elektronické i tištěné verzi, včetně stanovisek dotčených orgánů. 
Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je 
zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

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

závazku zhotovitele) 
o v důsledku vyšší moci 

 

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

.   

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a této smlouvě.  

3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne proto-
kolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) K odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen nastoupit 
nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranit tyto vady nejpozději do 
10 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.  

5) K odstranění vad  v záruční době je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 7 dnů ode 
dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) objednatelem a odstranit tyto vady nejpozději do 15 dnů ode dne 
jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 
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X. Povinnosti zhotovitele 

 

1) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a 
poskytnout jim součinnost.    

2) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2026. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

 

XI. Předání a převzetí díla 

 

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

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 
ukončení. 

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

 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobi-
lost sloužit svému účelu. 

5) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím. Předání díla bude prove-
deno na základě písemné výzvy v sídle objednatele. 

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

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

 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele o 
více jak 15 dnů s termíny uvedenými v čl. III odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a 
v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
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2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

XIII. Subdodavatelé 

 

1) Zhotovitel provede projekci stavební části včetně stavebního průzkumu vlastními silami. 

    V ostatních přípravných fázích a v činnostech specialistů jednotlivých řemesel (např. ZTI, 
elektro, odvětrání apod.), schvaluje objednatel realizaci pomocí subdodavatelů. 

 2) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, 
uvedených v seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy 
a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by to-
to prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu pro-
vádění díla aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů.  

3) Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je 
v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdo-
davatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního 
týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skuteč-
ností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném sou-
hlasu objednatele. 

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

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

6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby po-
věřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žá-
dost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdo-
dávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o od-
bornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zho-
tovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povi-
nen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního 
subdodavatele. 

 

XIV. Ostatní ujednání 

 

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

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

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 
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4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Sta-
tutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

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

 

 

Povinnou přílohu smlouvy o dílo tvoří:  

 

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 

 

 

V Liberci dne: ……………………………… 

 

       Za zhotovitele:                      Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                             Tomáš Kysela 

                                                          náměstek primátora 
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Příloha č. 1 

Smlouva o výpůjčce movité věci  
reg. č. ……………. 

 
uzavřená dle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění 
mezi těmito smluvními stranami: 
 
1. STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC,  
 nám. dr. Edvarda Beneše l, 460 59 Liberec l  
 zastoupené Tiborem Batthyánym – primátorem města 
 IČ   00262 978 
 (dále jen půjčitel)  
 
2. DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.                               
 Na Perštýně 404/44, Liberec IV, 460 01 Liberec 
 zastoupená Mgr. Jiřím Pacltem, jednatelem společnosti 
 IČ   286 95 020 
 (dále jen vypůjčitel) 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Půjčitel je výlučným vlastníkem vybavení, jehož seznam je uveden v příloze č.1. 

Příloha je nedílnou součástí této smlouvy. Vybavení bylo pořízeno z projektu 
„Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje“ v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.09/01.0036), realizovaného v roce 2009. 

2. Půjčitel přenechává vybavení vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a 
zavazuje se umožnit jeho bezplatné užívání.  

 
II. 

Doba výpůjčky 
 
 Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. S platností ode dne podpisu smlouvy.  

 
  Výpůjčka končí: 

a/ písemnou dohodou obou smluvních stran, tj. půjčitele a vypůjčitele 
b/ výpovědí kteroukoli ze smluvních stran s tím, že výpovědní lhůta je sjednána 
    tříměsíční 
c/ výpovědí půjčitele s měsíční výpovědní lhůtou, v případě, že vypůjčitel hrubým  
    způsobem porušil ustanovení ve smlouvě  
 

II I. 
Podmínky výpůjčky 

 
1. Vypůjčitel se zavazuje poskytnuté vybavení užívat řádně a v souladu s účelem, ke 

kterému je určen. Je povinen chránit jej před poškozením, ztrátou nebo zničením.  
2. Vypůjčitel není oprávněn poskytnuté vybavení přenechat k užívání třetí osobě. 
3. Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s užíváním vybavení a obvyklé náklady 

spojené s údržbou a se zachováním provozu vybavení. 
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IV. 
Ostatní ujednání 

 
1. V případě zničení, ztráty nebo poškození vybavení se odpovědnost vypůjčitele 

posuzuje podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.  
2. Půjčitel neodpovídá vypůjčiteli za žádné škody, které vypůjčiteli výpůjčkou nebo v 

souvislosti s užíváním vybavení vzniknou. 
3. Vypůjčitel prohlašuje, že je mu znám skutečný stav předmětu výpůjčky, a že ho 

přejímá ve stavu odpovídajícímu opotřebení, ale jinak bez vad bránících jeho užívání. 
4. Vypůjčitel prohlašuje, že je seznámen s návodem na užívání vybavení a se všemi 

zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při jeho provozování.  
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

6. Tato majetkoprávní operace byla dle podmínek uložených zákonem č. 128/00 Sb., o 
obcích schválena na 3. zasedání Rady města Liberce dne 2. 2. 2016 usnesením č. 
……..       

 
V. 

Závěr 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, každá ze smluvních 
stran obdrží po 2 výtiscích.  

2. Změny této smlouvy mohou být provedeny jen písemnými dodatky. 
3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými 

předpisy.  
 
 
 
V Liberci dne ........................... 
 
                 Půjčitel:                                                                           Vypůjčitel: 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                            …....................................................... 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o č.j.   ……………  
Soupis vybavení   
 
 
 

Poř. Inventární číslo/SML Technický název předmětu Pořizovací cena

1 EISLH0009I87 dataprojektor EPSON EMP-83H 16 648,10 

2 EISLH0009I92 dataprojektor EPSON EMP-83H 16 648,10 

3 EISLH000G7K5 dataprojektor EPSON EMP-400W vč. držáku 32 475,10 

4 EISLH000G7L0 notebook ACER EX5620-5B3G32Mi vč. brašny 16 636,20 

5 EISLH000G7MV notebook ACER EX5620-5B3G32Mi vč. brašny 16 636,20 

6 EISLH000G7NQ interaktivní tabule SMART Bo685+SW 53 431,00 

CELKEM 152 474,70  
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Výzva č. 11/2015 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) 

dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). 

 

1. Oblast podpory 

Prioritní oblast:  5 Životní prostředí ve městech a obcích 

Podoblast podpory: 5. 1 Implementace systémových nástrojů 

Předmětem podoblasti podpory 5.1 Implementace systémových nástrojů je podpora měst a obcí 

v jejich udržitelném rozvoji, zlepšování životního prostředí a kvality života skrze implementaci Místní 

Agendy 21, snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti dle Akčního plánu 

pro udržitelnou energii (zapojením do Paktu starostů a primátorů). 

 

2. Cíle oblasti podpory 

Cílem Výzvy je podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, zlepšení kvality života obyvatel a přispění 

k dosažení klimaticko-energetických závazků. 

Cíle prioritní oblasti: 

 zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích, 

 podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, 

 zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu a 

 příspěvek k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2030. 

 

 

3. Podporované aktivity 

Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanými aktivitami Programu: 

 5. 1. A – Rozvoj místní Agendy 21 – kvalitativní postup dle kritérií MA21 v tématech Životní 

prostředí a Udržitelná výroba a spotřeba (dále jen „MA21“). 

 5. 1. B – Pakt starostů a primátorů pro místní udržitelnou energii a v oblasti přizpůsobování 

se dopadům změny klimatu (dále jen „Pakt starostů a primátorů“). 

 

 

 

Příloha usnesení č. 70/2016



                                                                

 2/18 

 

3.1 MA21 (5. 1. A) 

Podporovány budou projekty spjaté s rozvojem MA21 dle oficiálně schválených Kritérií MA21, 

zaměřené na oblast životního prostředí a udržitelné spotřeby a výroby (dále jen „USV“). 

Předmětem podpory jsou1: 

A) Informační, participační a vzdělávací akce v oblasti životního prostředí  

a) komunitní kampaně - spojené s udržitelným rozvojem, s důrazem na životní prostředí (např. 
Den Země, Evropský den bez aut, Evropský týden udržitelného rozvoje, Ukliďme Česko, apod.) 
a USV, 

b) kulaté stoly a veřejná projednání - spojené s problematikou udržitelného rozvoje, s důrazem 
na životní prostředí (projednání řešení problémů a opatření např. v oblastech: ovzduší  
a související opatření v energetice či dopravě, zeleň a kvalita veřejných prostranství, adaptace 
na klimatické změny - dešťové a povrchové vody, protipovodňová a jiná krizová opatření, 
zásobování pitnou vodou, apod) a USV, 

c) veřejná fóra k celkovému udržitelnému rozvoji v místě, vč. oblasti životního prostředí a USV, 

d) vzdělávání, kurzy, školení pro různé cílové skupiny k tématům udržitelného rozvoje,  
s důrazem na životní prostředí a USV (např. pro pracovníky místního úřadu a zastupitele, pro 
školy, pro širokou veřejnost), nezbytné technické/ technologické vybavení pro osvětu 
vybraných témat ŽP, 

B)  Expertní spolupráce 

e) analýzy a studie, plánovací dokumenty, zjišťování dat a průzkumy - spojené s řešením 
problematiky udržitelného rozvoje, s důrazem na životní prostředí (např. v oblastech 
uvedených v odstavci b.), 

C)  Sdílení dobré praxe 

f) organizace seminářů a workshopů určených zejména pro méně pokročilé municipality, jejichž 
tématem bude implementace MA21 s důrazem na životní prostředí a udržitelnou spotřebu a 
výrobu a kde bude sdílena dobrá praxe v těchto oblastech ze strany pokročilých municipalit, 

g) vypracování a distribuce informačních materiálů zachycujících dobrou praxi pokročilých 
municipalit zaměřených na implementaci MA21 s důrazem na životní prostředí a udržitelnou 
spotřebu a výrobu. 

 

3.2 Pakt starostů a primátorů (5. 1. B) 

Podporovány budou projekty podporující zapojení měst a obcí ČR v rámci Paktu starostů a primátorů2 

a zavázání se ke snižování emisí skleníkových plynů a energetické náročnosti. 

 

 

                                                           
1
K výběru témat lze použít přílohy 1 a 2 Metodiky hodnocení kategorie „A“ MA21, viz záložka „Dokumenty ke 

stažení“ na webových stránkách: <http://ma21.cenia.cz/>. Z 10 témat MA21 jsou pro tuto výzvu relevantní 
témata 2 (Životní prostředí) a 3 (USV). 
2
 Covenant of Mayors, viz <http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html>. 
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Předmětem podpory jsou3: 

a) zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii, příp. jeho aktualizace (Sustainable Energy 

Action Plan, SEAP vč. emisní bilance, konkrétního závazku ke snižování emisí skleníkových 

plynů a energetické náročnosti do roku 2030 a konkrétních opatření s určeným zdrojem 

financování), 

b) organizace dnů Místní energie, během nichž bude rozšiřováno povědomí o možnostech a 

přínosech inteligentnějšího využívání energie a jeho širším kontextu (např. workshopy, 

prohlídky a dny otevřených dveří aj.). V rámci organizovaných akcí místní samospráva zapojí 

zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace 

akčního plánu pro udržitelnou energii. 

 

4. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty: 

 obec,  

 dobrovolný svazek obcí, 

 kraj (pouze v případě žádosti do MA21). 

 

5.  Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

6. Forma a výše podpory 

MA21 

 Minimální výše poskytované podpory je 300 tis. Kč. 

 Celková výše poskytnuté podpory na jeden projekt nesmí překročit 1 mil. Kč, přičemž limit 
poskytované podpory je stanoven podle kvality realizace MA21 žadatele podle Kritérií MA21: 

o žadatel v kategorii „D“: max. 500 tis. Kč,  

o žadatel v kategorii „C“: max. 800 tis. Kč, 

o žadatel v kategorii „B“ a „A“: max. 1 mil. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

 

                                                           
3
 Pozn. projekt musí obsahovat obě aktivity tj. a) i b). 
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Pakt starostů a primátorů 

 Minimální výše poskytované podpory je 250 tis. Kč 

 Celková výše poskytnuté podpory na jeden projekt nesmí překročit 1.5 mil. Kč 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice 

MŽP č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou a dále 

za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních 

prostředků (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). 

 

7. Termíny Výzvy 

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této Výzvy: 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:   28. prosince 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:   8. února 2016 ve 14:00 hod. 

 

8. Kritéria pro hodnocení projektů 

Výběrová kritéria 

Žádosti budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti hodnoceny na základě těchto výběrových 

kritérií: 

Hodnotící kritéria 

1. Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat Počet bodů 

1.1. Zhodnocení organizační struktury a zázemí žadatele. 0-3 

Hodnotí se, zda: 

 organizační struktura navržená v rámci konkrétního projektu zabezpečuje veškeré 
důležité oblasti jeho realizace a to dostatečnou kapacitou (PR a komunikace, 
finanční řízení, koordinace, odborná část apod.),  

 odpovědnosti jednotlivých členů týmu jsou jasně vymezeny (publicita, vyúčtování, 
výběrová řízení, příprava seminářů), 

 jsou popsány způsoby komunikace/organizace (schůzky projektového týmu, jejich 
četnost, sdílení informací), 

 pokud jsou zapojeni externisté – je popsán způsob jejich zapojení a důvody jejich 

zapojení – např. odbornost, know-how, způsob zapojení do projektového týmu. 

 

1.2. Zkušenosti žadatele s realizací projektů. 0-2 
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 V rámci kritéria se hodnotí zkušenosti žadatele. Plný počet bodů získá žadatel, 
který má zkušenosti s finančně srovnatelným projektem obdobného charakteru.    

 Pokud jsou zapojeni externisté, hodnotí se popis odborné základny a budování 
know-how včetně vize sdílení dobré praxe. 

 

2. Význam (relevance) projektu  

2.1. Potenciální významnost projektu při naplňování cílů Výzvy a Programu. 0-10 

MA21: 
 
Kritérium hodnotí, zda projekt: 

 přispívá k naplňování cíle Výzvy (viz bod 2 – Cíle oblasti podpory), 

 naplňuje kritéria MA21 a 

 aktivity jsou zasazeny do systémového přístupu v rámci MA21. 

Pakt starostů a primátorů: 
 
Kritérium hodnotí, zda projekt: 

 přispívá k naplňování cíle Výzvy (viz bod 2 – Cíle oblasti podpory), 

 stručně hodnotí současnou situaci v energetické oblasti na území žadatele a 
identifikuje potenciál úspor, 

 obsahuje návaznost na další strategické dokumenty na úrovni města a kraje (např. 
Územní energetickou koncepci), 

 obsahuje vizi a závazek vedení města/obce k naplnění projektu a jeho výstupů, 

 obsahuje plánované aktivity v rámci předkládaného projektu vč. jejich popisu, 
rozdělení odpovědnosti (odbor, osoba nebo společnost) a spolupráce, 
harmonogramu (začátek a konec, hlavní mezníky), odhadu nákladů, odhadu úspor 
energie či nárůstu výroby obnovitelné energie, odhadovaného snížení emisí CO2. 

 

 

2.2. Způsobilost projektu naplňovat cíle příslušné strategie (místní, regionální, 
nebo sektorové). 

0-5 

Kritérium sleduje, zda žadatel vychází z relevantních strategií a jejich obsahu ve vztahu k 
projektu

4
: 

 sektorově nebo místně relevantní strategie jsou zmíněny (záleží na typu 
navrhovaných aktivit – může se opírat rovněž o strategii na mezinárodní úrovni, 
pokud na téma české či místní strategie zapomínají), 

 je definována strategie nebo opatření, k jehož realizaci projekt přispívá, 

 vazba mezi projektem a příslušnou strategií/opatřením je popsána tak, že je jasný 
příspěvek projektu k naplňování strategie. 

 

2.3. Zdůvodnění projektu, jeho reálnost a soulad cíle s požadavky na výstupy 
projektu. 

*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.    

0*-7 

                                                           
4
 Není rozhodující množství strategií, ale přesvědčivost prokázání vazby a relevance strategie. Mezi prioritní 

strategie z hlediska posuzování žádostí na podporu aktivit v rámci se řadí zejména Státní politika životního 
prostředí ČR 2012-2020, Státní energetická koncepce ČR, Národní program snižování emisí ČR, Adaptační 
strategie EU, programy zlepšení kvality ovzduší. 
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Kritérium hodnotí zda: 

 je projekt přesvědčivě zdůvodněn – je dobře popsána výchozí situace a definován 
problém, který je relevantní z hlediska podporovaných oblastí a aktivit, 

 zacílení projektu odpovídá definovanému problému (Pomůže dosažení cíle 
projektu, ke změně výchozí situace, k řešení daného problému?), 

 dosažení takto definovaného cíle projektu je přímo vázáno na vytvoření povinných 
výstupů projektu (zlepšení podmínek pro realizaci nebo zvýšení kvality stávajících 
služeb/vytvoření nové udržitelné služby/aktivita vedoucí k rozšíření či posílení 
povědomí/znalosti v oblasti životního prostředí včetně způsobů jejich ověření). 

 

2.4. Vymezení cílové skupiny, jejích potřeb a způsobilost projektu vhodným a 
účinným způsobem svým cílem potřeby definované skupiny naplňovat. 

0-5 

Kritérium se zaměřuje na vztah definovaného cíle a potřeb cílové skupiny. Hodnotí 
především zda: 

 je vhodným způsobem zvolena a popsána cílová skupina, její geografické, 
demografické nebo jiné vhodné charakteristiky a společné problémy a potřeby, 

 je cílová skupina kvantifikována, 

 jsou definovány její potřeby, 

 tyto potřeby byly zjištěny/definovány relevantním způsobem (např. průzkumem 
nebo vyplývají ze statistik apod.), 

 cíl projektu reaguje na tyto potřeby. 

 

2.5. Provázanost projektu se specifiky dané lokality. 0-5 

Kritérium hodnotí: 

 schopnost popsat odlišnosti vybrané lokality a provázanost a komplexnost 
s navrženými opatřeními. 

 

3. Koncept a ucelenost projektu, rizika a výstupy  

3.1. Vymezení jednotlivých aktivit projektu a jejich návaznost na rozpočet.  

*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.    
0*-6 

Kritérium hodnotí, zda: 

 jsou aktivity projektu logicky a jasně členěny a vykazují vnitřní konzistenci, 

 každá aktivita prokazatelně přispívá k naplnění některého z definovaných výstupů, 
je popsána vazba mezi aktivitami a výstupy, 

 je popsáno, jakým způsobem bude aktivita realizována – způsob realizace, časová 
posloupnost činností, kdo bude danou aktivitu/činnost realizovat, 

 je jasná návaznost aktivit na položky rozpočtu. 

 

3.2. Konzistentnost a reálnost navrženého harmonogramu realizace projektu ve 

vztahu k jeho potřebám. 

*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.    

0*-5 

Kritérium se soustředí na to, zda:  

 lze z dostupných informací konstatovat, že projekt je odpovídajícím způsobem 
připraven k realizaci, 

 je celkový harmonogram projektu úměrný aktivitám projektu (není neúměrně 
dlouhý, případně nebezpečně krátký), 

 aktivity na sebe logicky a s dostatečnou rezervou navazují (v případě, že realizace 
jedné aktivity podmiňuje zahájení další). Pokud běží více aktivit paralelně, existuje v 
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rámci projektového týmu dostatečná kapacita pro kvalitní a včasnou realizaci všech, 

 z dostupných informací o velikosti a finančních obratech organizace lze usuzovat, že 
harmonogram čerpání je nastaven úměrně možnostem organizace a jejího cash-
flow. 

3.3. Relevantnost, reálnost, kvantifikovatelnost a objektivní měřitelnost 

zvolených projektových výstupů.  

*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace. 

0*-8 

Kritérium se koncentruje na výstupy a výsledky projektu, zejména zda: 

 jsou správně stanovené úrovně – výstupy (vznikají na základě realizace aktivit 
projektu, realizátor je může ovlivnit ze 100 % svojí činnosti) a výsledky (jak se 
realizace projektu promítne do vnějšího světa; ovlivnitelné pouze částečně, 
vstupuje do toho velké množství vnějších faktorů), 

 jsou výstupy kvantifikovány reálně, měřitelně, 

 je srozumitelně popsán způsob, jak žadatel určil uvedené hodnoty, z čeho vycházel 
při jejich stanovení, 

 odpovídají investovaným kapacitám a vycházejí z realistického posouzení situace. 

 

3.4. Řízení rizik v rámci projektu  0-5 

Při hodnocení rizik projektu je třeba dbát na jasné vymezení potenciálních rizik projektu. 
Hodnoceno bude zejména, zda: 

 jsou popsána rizika ve všech oblastech (finanční, řízení projektu, nastavení 
smluvních vztahů, atd.) a fázích, realizace projektu, kde je to relevantní, 

 jsou akceptovatelným způsobem posouzena rizika z hlediska pravděpodobnosti a 
závažnosti, 

 jsou navržena opatření k minimalizaci rizika/pokud nelze rizika eliminovat, existuje 
jiný způsob realizace projektu. 

 

4. Rozpočet   

4.1. Zhodnocení položek; rozpočtu z pohledu jejich nezbytnosti.  

       *V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace. 
0*-11 

Kritérium se zaměřuje na správnost struktury rozpočtu, jeho přehlednost a správné nastavení 
objemů položek zejména ve vazbě aktivit na rozpočet: 

 v rozpočtu jsou vyplněny všechny požadované listy, 

 jeho položky jsou srozumitelně formulované, dostatečně podrobné a zařazené do 
správných kapitol rozpočtu, 

 položky rozpočtu vycházejí z realizovaných aktivit – jsou identifikovatelné, 

 V rozpočtu nejsou položky, které nejsou nezbytné, 

 z porovnání rozpočtu a popisu aktivit je jasné, že kvantifikace položek je úměrná 
náročnosti realizace aktivit. 

 

4.2. Přiměřenost výdajů. 

       *V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace. 
0*- 8 

Posuzuje přiměřenost rozpočtu jako celku s ohledem na deklarované výstupy, hodnotí 
přiměřenost jednotkových cen uvedených položek: 

 rozpočet jako celek je nastaven hospodárně s ohledem na deklarované výstupy, 
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 jednotkové ceny jsou uvedeny v relevantním formátu, 

 ceny odpovídají cenám obvyklým, mzdy odpovídají obvyklým cenám práce nebo je 
přesvědčivě zdůvodněna jejich výše, 

 popis metodiky výpočtu alikvotní části jednotlivých režijních výdajů je dostatečně 

zdůvodněný. 

Proces hodnocení žádostí v rámci podporované aktivity je zajišťován dvěma hodnotiteli Fondu dle 

výše uvedených hodnotících kritérií. Pokud se výsledek obou hodnocení liší o více než 20 bodů, bude 

provedeno nové třetí, konečné (arbitrážní) hodnocení projektu, které provede třetí hodnotitel 

(hodnotitel Fondu). Žádosti budou seřazeny dle průměrné výše bodového hodnocení, respektive dle 

bodového hodnocení arbitra, od nejvyššího počtu po nejnižší.  

Budou podpořeny projekty maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy.  

Ke každé Žádosti bude vypracován odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 

388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2012, který vypracuje odbor 320 MŽP (pro 

MA21), respektive samostatné oddělení 120 MŽP (pro Pakt starostů a primátorů). 

Vybrané projekty budou následně předloženy k projednání Radě Fondu.  

 

9. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Program je alokováno celkem 10 mil. Kč, a to: 

 5. 1. A - MA21 ve výši 5 mil. Kč a 

 5. 1. B - Pakt starostů a primátorů ve výši 5 mil. Kč. 

 

10. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 3. 2018. 

 

11. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. 

 

11.1 MA 21 

Způsobilé výdaje podoblasti MA21 jsou5: 

 výdaje na expertní, vzdělávací a další služby souvisejících s MA21 v rámci projektu, např. 
lektorné, facilitace, analýzy a studie apod.,  

                                                           
5
 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.  
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 výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci projektu, např. inzerce, 
grafika a tisk apod., 

 cestovní náhrady a ubytování (i PHM), které je nutné doložit odůvodněním předpokládaných 
cest v rámci projektu,6 

 výdaje na pronájem prostor pro konání vzdělávacích a osvětových aktivit, tyto výdaje mohou 

být způsobilé, pouze pokud se jedná o pronájem s pronajímatelem (majitelem), resp. 

dlouhodobým nájemcem (nájem musí trvat minimálně po dobu realizace projektu),  

 výdaje na organizaci a přípravu akce uskutečněné na základě dodavatelských smluv, které 

výhradně souvisejí s projektem,  

 výdaje na zapůjčení technického vybavení (audiovizuální technika, IT), tyto výdaje mohou být 

způsobilé, pouze pokud se jedná o pronájem s majitelem resp. dlouhodobým nájemcem 

(nájem musí trvat minimálně po dobu realizace projektu),  

 výdaje na tvorbu publikací, periodik, skript včetně výdajů na grafické zpracování, 

předtiskovou přípravu, tisk a distribuci,  

 výdaje na informační tabule a jejich zabudování, 

 výdaje na zhotovení výukových, propagačních a informačních materiálů, tvorbu www stránek 

vztahujících se k projektu, 

 výdaje na pronájem mediálního prostoru (např. web, rádio, periodika), 

 režijní výdaje (energie, nájmy kanceláře, telefonní poplatky, poplatky za internet, opravy 

DHM, úklidové služby, aj.) maximálně do procentuální výše z  ostatních způsobilých výdajů 

projektu (bez započtené režie).7 Režijní výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase 

obvyklým, 

 hrubé mzdy (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění), dohody o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře, v případě prací prováděných vlastními 

kapacitami výdaje prokázané řádnými účetními doklady – zejména mzdové doklady (výkaz 

                                                           
6
 Trasa realizované služební cesty musí vždy kopírovat nejméně nákladnou možnou trasu. Volba dopravního 

prostředku musí odpovídat charakteru služební cesty a nesmí být výrazněji nákladnější než alternativní způsoby 
přepravy. Při využití služeb dopravců (vlaková doprava, autobusová doprava atd.) jsou za způsobilé výdaje 
považovány pouze výdaje za standardní cestovní třídu. 
7
 Procentuální výše režijních výdajů bude stanovena v závislosti na výši podílu služeb k celkovým uznatelným 

výdajům projektu – viz tabulka níže. Tímto opatřením se zohledňuje skutečnost, že nákup služeb od externích 
dodavatelů zpravidla snižuje nároky na technickou podporu realizace projektu (např. výdaje na pronájem 
místností, platby za elektřinu, apod.). Žadatel by měl zajišťovat maximum naplánovaných úloh (prací, díla) 
projektu vlastními silami. Pokud tomu tak není a žadatel tyto úlohy zadává třetím stranám, je tato úloha 
kvalifikována jako dodávka.  
Snížení limitu režijních výdajů dle podílu nákupu služeb 

Podíl nákupu služeb na celkových způsobilých výdajích projektu Výše režijních výdajů 

do 50 %  10 % 

50 % včetně a méně než 65 % 7 % 

65 % včetně a méně než 75 % 4 %  

75 % včetně a výše 0 % 
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odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence). Je žádoucí, aby 

konkrétní výše mzdy byla stanovena na úrovni, na níž je plat za srovnatelnou činnost 

vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

11.2 Pakt starostů a primátorů  

Způsobilé výdaje podoblasti Pakt starostů a primátorů jsou:8 

 výdaje na služby, analýzy a studie spojené se zpracováním strategie, příp. její aktualizace, 

včetně zapracovaní připomínek k jejímu dopracování před její finální akceptací ze strany 

Paktu starostů a primátorů, 

 cestovní náhrady a ubytování (i PHM), které je nutné doložit odůvodněním předpokládaných 

cest v rámci projektu,9 

 výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci projektu, např. inzerce, 

grafika a tisk, ap., 

 výdaje na expertní, vzdělávací a další služby související s organizací dnů Místní energie 

v rámci projektu, např. lektorné, facilitace, analýzy a studie apod., 

 výdaje na pronájmy prostor a techniky, tyto výdaje mohou být způsobilé, pouze pokud se 

jedná o pronájem s pronajímatelem (majitelem), resp. dlouhodobým nájemcem (podnájem 

musí trvat minimálně po dobu realizace projektu),  

 projektová příprava (v případě úspěšného projektu, který tuto službu zadá externě z důvodu 

vlastní nedostatečné kapacity) – možnost financovat náklady až do výše 20 tis. Kč spojené 

s externím zpracováním žádosti o podporu, resp. její části, tj. stručného zhodnocení současné 

situace v energetické oblasti na území žadatele a identifikace potenciálu úspor. Projektová 

příprava bude způsobilým nákladem pouze v případě, že žadatel zadá externí zpracování 

tohoto úkolu. Podmínkou je rovněž skutečnost, že projekt bude schválen k podpoře. 

 

11.3 Výdaje musí splňovat obecná kritéria pro způsobilost výdajů:  

 výdaje musí být vždy skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené, 

 výdaje musí být vzniklé a uhrazené v období realizace projektu (tj. po zahájení projektu a 

před ukončením projektu), nejdříve však po dni akceptace Žádosti o poskytnutí podpory., 

s výjimkou projektové přípravy, která je v rámci této Výzvy způsobilým výdajem. 

 

 

                                                           
8
 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 

9
 Trasa realizované služební cesty musí vždy kopírovat nejméně nákladnou možnou trasu. Volba dopravního 

prostředku musí odpovídat charakteru služební cesty a nesmí být výrazněji nákladnější než alternativní způsoby 
přepravy. Při využití služeb dopravců (vlaková doprava, autobusová doprava atd.) jsou za způsobilé výdaje 
považovány pouze výdaje za standardní cestovní třídu. 
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12. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí do ukončení příjmu 

Žádostí (viz čl. 6). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce v předepsaném formátu a předpokládaný 

rozpočet bude uveden v CZK.  

Žádost je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu 

v uzavřených obálkách s označením:  

Název žadatele 
Adresa žadatele 
IČO žadatele 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 5. 1. A - MA21 nebo 5. 1. B - Pakt starostů 
a primátorů 

Státní fond životního prostředí ČR 
Odbor realizace Národního programu 
Olbrachtova 2006/9 
140 00 Praha 4 

 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: favab6q), 

přičemž datová zpráva musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce.  

Příjem Žádostí končí 8. února 2016 ve 14:00 hod. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum 

předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti nebudou přijaty do 

dalšího administrativního procesu.  

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň elektronicky 

na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, 

Excel, případně Open Office).  

 

13. Sledované indikátory 

MA21: 

Název Indikátoru 5. 1. A. -  MA 21 Měrná jednotka 

Komunitní kampaně. Počet 

Kulaté stoly a veřejná projednání. Počet 

Veřejná fóra k celkovému udržitelnému rozvoji 

v místě, vč. oblasti životního prostředí. 

Počet 

Vzdělávání, kurzy s důrazem na životní Počet 
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prostředí. 

Analýzy a studie, plánovací dokumenty, 

zjišťování dat a průzkumy. 

Počet 

Semináře/workshopy pro sdílení dobré praxe. Počet 

Počet občanů oslovených vybranými tématy ŽP 

(pro aktivit a, c, d - viz str. 2 Výzvy). 

Počet11 

Počet veřejných projednání k jednotlivým 

tématům ŽP (týká se aktivity b - viz str. 2 Výzvy). 

Počet 

Počet (a výčet) strategických dokumentů, 

analýz a studií schválených Radou města (dále 

RM) (týká se aktivity e - viz str. 2 Výzvy). 

Počet 

Počet akcí na sdílení dobré praxe, počet 

účastníků akcí. 

Počet 

Pakt starostů a primátorů: 

Název Indikátoru 5. 1. B. - Pakt starostů a 

primátorů 

Měrná jednotka 

Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou 

energii, příp. jeho aktualizace. 

Počet 

Organizace dnů Místní energie. Počet 

Předpokládané snížení CO2, GJ nebo MWH 

(týká se aktivity a – viz str. 2 Výzvy)10 dle SEAP. 

CO2/rok, GJ/rok nebo MWH/rok 

Počet akcí. Počet 

Počet účastníků/oslovených. Počet11 

 

 

 

 

                                                           
10

 V návaznosti na reporting o plnění SEAP, který obsahuje skutečné snížení t CO2/rok, GJ/rok, MWh/rok.  
11

 V případě workshopů se bude dokládat prezenční listinou, v případě výstav, dnů otevřených dveří apod. bude 
předložen odhad počtu návštěvníků, v případě inzerce v médiích se pak bude dokládat např. počtem výtisků, 
počtem čtenářů apod. 
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14. Podmínky Výzvy 

14.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

14.1.1 Žadatel nesmí podat žádost do podporované oblasti aktivity 5. 1. A - MA21 a zároveň do 

5. 1. B - Pakt starostů a primátorů v případě, že jsou vzájemně duplicitní, či se obsahově 

prolínají. Pokud budou takovéto duplicitní, nebo obsahově se prolínající žádosti 

identifikovány, může Fond jejich další administraci ukončit. 

14.1.2 Podmínkou pro udělení podpory v podoblasti 5. 1. A – MA21 je dosažení minimálně 

kategorie „D“ dle oficiální evidence v Databázi MA21, a to nejpozději ke dni ukončení 

příjmu žádostí. 

14.1.3 Podmínkou pro udělení podpory v podoblasti 5. 1. B – Pakt starostů a primátorů je 

přistoupení k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových 

stránkách Paktu starostů a primátorů, vč. závazku organizovat dny Místní energie a 

reportovat Paktu naplňování zpracovaného SEAP. SEAP bude schválen obecní radou či 

zastupitelstvem jako závazný strategický dokument a jeho plnění bude současně s 

Paktem reportováno MŽP. 

14.1.4 Zpracovaný SEAP bude sledovat následující obsahovou strukturu: 

 Manažerské shrnutí SEAP12 

 Celková strategie 

o Úkoly a cíle 

o Současný rámec a budoucí vize 

o Organizační a finanční aspekty: 

 vytvořené/přidělené koordinační a organizační struktury; 

 přidělená personální kapacita; 

 zahrnutí zainteresovaných subjektů a občanů; 

 rozpočet; 

 předpokládané finanční zdroje na investice v rámci akčního plánu; 

 plánovaná opatření pro monitoring a další sledování. 

 Výchozí inventura emisí (Baseline Emission Inventory) a související informace, včetně 

dat a interpretace 

 Plánované činnosti a opatření po celou dobu trvání plánu (2030) 

o dlouhodobá strategie, cíle a závazky do 2030; 

o krátkodobé/střednědobé činnosti. 

14.1.5 Podmínkou pro udělení podpory v podoblasti 5. 1. B. – Pakt starostů a primátorů je 

projekt, který bude obsahovat aktivity z oblasti a) i b) zároveň.13 

                                                           
12

 Pro zpracování SEAP lze doporučit příručku „How to develop a Sustainable Energy Action Plan“ na webových 
stránkách Paktu starostů a primátorů (dostupné online: 
<http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf>). Pro následné reportování SEAP na 
web Paktu starostů a primátorů lze doporučit příručku „Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan 
and Monitoring“ rovněž na webových stránkách Paktu starostů a primátorů (dostupné online: 
<http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring.pdf>). 
13

 Projekt zároveň musí obsáhnout předmět podpory a) – zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii, 
případně jeho aktualizaci, a předmět podpory b) – organizace dnů Místní energie.  
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14.1.6 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 3. 2018 a na základě 

řádně uzavřené Smlouvy, přičemž podklady ke Smlouvě musí být doloženy do 12 měsíců 

od vydání Rozhodnutí.  

14.1.7 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob podání Žádosti o poskytnutí podpory. 

14.1.8 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný 

projekt.  

14.1.9 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací 

či dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou Fondem 

stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, a to i nad rámec 

stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle aktuálních pokynů pro zadávání veřejných 

zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí 

– Dokumenty ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.  

14.1.10 Výši a strukturu financování předmětu podpory může Fond posoudit v rámci podání 

Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních 

prostředků.  

14.1.11 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci 

příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce podpory je povinen 

všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních 

transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke 

konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být registrován v České republice. 

14.1.12 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 2 let od 

ukončení realizace projektu.  

14.1.13 Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen umožnit provedení kontroly realizovaných 

opatření na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů, osobami pověřenými 

Fondem, případně jiným příslušným kontrolním orgánem, a to do uplynutí lhůty 2 let od 

ukončení realizace projektu.  

14.1.14 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen do roka od přistoupení k Paktu starostů a 

primátorů vypracovat a předložit SEAP, a následně každé dva roky předkládat zprávu o 

jeho plnění. V této souvislosti má povinnost předložit první zprávu o plnění SEAP nejen 

kanceláři Paktu starostů a primátorů, ale i MŽP. 

14.1.15 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby ve 

lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy mají 

finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování čerpaných 

prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen 

„ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává. 

14.1.16 Pokud realizace projektu trvá déle než 6 měsíců, je příjemce podpory povinen předkládat 

monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a to na vyplněném formuláři (písemně 

nebo elektronicky) každé 3 měsíce po celou dobu realizace projektu. Všechny 

monitorovací zprávy jsou posuzovány a schvalovány Fondem. 

14.1.17 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA a 

definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných předpisů nebo ke 
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změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých 

případech, případně odstoupit od Smlouvy.  

14.1.18 Na dotaci není právní nárok.  

 

14.2 Čerpání podpory 

14.2.1 Podpora je Fondem vyplacena bezhotovostním převodem finančních prostředků v měně 

CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

14.2.2 Fond poskytuje podporu pouze na úhradu výdajů bezprostředně souvisejících 

s projektem. Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. 

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 11 této Výzvy.  

14.2.3 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximálního limitu celkové 

podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální 

pevné částky podpory uvedené v bodě 6. této Výzvy s tím, že stanovené limity podpory 

může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření a 

bonitu žadatele. O potenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. V tomto 

procentuálním vyjádření je podpora uvolňována Fondem na bankovní účet příjemce 

podpory dle náležitostí stanovených Smlouvou. V souvislosti s ověřením bonity žadatele 

mohou být Fondem vyžadovány další dokumenty. 

14.2.4 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.   

14.2.5 Dotace Fond uvolňuje procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše 

dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uvolní Fond až po 

konečném přiznání dotace v rámci ZVA, které Fond provede na základě příjemcem 

podpory předložených podkladů k ZVA v termínu stanoveném Smlouvou. 

14.2.6 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění 

finančních prostředků (Příloha č. 5) včetně příloh uvedených v čl. 14. 4. bod d). Žádosti o 

uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory společně s monitorovací 

zprávou (přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo průběžně za období 3 měsíců od 

zahájení realizace projektu. K žádosti o platbu může příjemce podpory předložit i 

neuhrazené faktury, jejich proplacení prokáže doložením relevantních dokumentů do 10 

dnů od uvolnění finančních prostředků. 

14.2.7 Fond je oprávněn uvolňovat pouze finanční prostředky na způsobilé výdaje.  

 

14.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem. 

a) K Žádosti žadatel přikládá: 

 formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1), 

 podrobný rozpočet projektu – je součástí Žádosti, 
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 podrobný popis realizace projektu (Příloha č. 2), 

 doklad, ze kterého je patrná právní osobnosti žadatele (aktuální výpis z registru 

ekonomických subjektů, kterým doloží uvedené identifikační údaje) a usnesení 

z ustavujícího zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta, 

 Pakt starostů a primátorů - Kopii Dohody o přistoupení k Paktu starostů a primátorů 

včetně kopie příslušného usnesení obecní rady či zastupitelstva ohledně přistoupení 

k iniciativě, 

 doklad (např. ve formě čestného prohlášení), že předmět podpory nebude využíván 
k podnikání. 

b) Ke Smlouvě žadatel přikládá: 

 kopii dokumentace k zadávacímu řízení vč. uzavřené smlouvy, 

 aktualizovaný harmonogram prací a aktualizovaný položkový rozpočet, včetně 

specifikace rozdělení na investiční a neinvestiční část, 

 kopii smlouvy o zřízení účtu u ČNB.  

c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků žadatel přikládá: 

 formulář přehled čerpání (Příloha č. 4), 

 kopii faktur a ostatních účetních dokladů,  

 Pakt starostů a primátorů - Kopii usnesení obecní rady či zastupitelstva ohledně schválení 

SEAP jakožto závazného strategického dokumentu.  

 monitorovací zprávu o průběhu realizace projektu, 

 kopii bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů, 

 rozhodnutí orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. 

územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu 

státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, 

rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do významného 

krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona o ochraně 

přírody a krajiny apod.), jsou-li pro daný typ opatření relevantní. Rozhodnutí vydaná ve 

správním řízení musí být opatřena doložkou právní moci. 

d) K ZVA žadatel přikládá: 

 Pakt starostů a primátorů - report pro Pakt starostů a primátorů ohledně naplňování 

zpracovaného SEAP, 

 Pakt starostů a primátorů -  doložení SEAP do jednoho roku od schválení Radou, 

 do dvou let od zpracování SEAP - Zpráva o plnění SEAP obsahující hodnocení plnění 

závazků obsažených v SEAP včetně přehledu konkrétních akcí, které byly za účelem 
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plnění závazků realizovány. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu 

projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení.  

 

14.4 Změny projektu 

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních a 

kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností a 

podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA.  

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu a 

změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy 

souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění 

smluvních sankcí.  

 

14.5 Publicita 

14.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován s 

finančním příspěvkem Fondu. 

14.5.2 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity musí 

být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem 

životního prostředí České republiky.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a 

doplněná o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.  

14.5.3 V rámci této Výzvy příjemce podpory musí použít alespoň 3 informační kanály14:  

 označení místa realizace projektu pomocí informační tabule (banneru, roll up apod.) 

s plochou vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu a to alespoň 25 % z celkové 

plochy informační tabule. Tabule musí být umístěna na viditelném a veřejnosti 

přístupném místě. Příjemce podpory je povinen umístit informační tabuli bezprostředně 

po zahájení každé relevantní události, která souvisí s poskytnutou podporou. Minimální 

velikost informační tabule je 400 x 300 mm,  

 webové stránky, které budou v rámci projektu buď vytvořeny, nebo budou stávající 

rozšířeny o zprávy týkající se realizovaného projektu včetně informace o spoluúčasti 

Fondu (obsah informačního textu viz výše), 

 alespoň 1 další způsob informování cílové skupiny, stakeholderů (veřejné správy, dalších 

organizací a institucí). Například využití eventů (Dny otevřených dveří, slavnosti otevření) 

atd.  

                                                           
14

 Výdaje na publicitu projektu jsou způsobilým výdajem, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu.  
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14.5.4 Jestliže bude příjemce podpory v rámci realizace projektu pořádat akci se zaměřením na 

udržitelnou mobilitu, musí při této akci použít logo MŽP – „EKOMOB“, vztahující se k čisté 

mobilitě. 

 

15. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na telefonním čísle 

800 260 500, případně prostřednictvím e-mailové adresy: dotazy@sfzp.cz. 

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou: 

Ing. Michal Slezák, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz, ředitel Odboru realizace Národních programů, 

Státní fond životního prostředí ČR 

Ing. Magda Růžičková, e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz, vedoucí Oddělení II, Státní fond životního 

prostředí ČR 

 

Přílohy: 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory; 

2. Popis realizace projektu; 

3. Formulář Monitorovací zprávy;  

4. Formulář Přehled čerpání;  

5. Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků ze SFŽP;  

6. Formulář ZVA. 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 22. prosince 2015                                                           Mgr. Richard Brabec 

ministr 
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Výzva č. 11/2015 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) 

dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). 

 

1. Oblast podpory 

Prioritní oblast:  5 Životní prostředí ve městech a obcích 

Podoblast podpory: 5. 1 Implementace systémových nástrojů 

Předmětem podoblasti podpory 5.1 Implementace systémových nástrojů je podpora měst a obcí 

v jejich udržitelném rozvoji, zlepšování životního prostředí a kvality života skrze implementaci Místní 

Agendy 21, snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti dle Akčního plánu 

pro udržitelnou energii (zapojením do Paktu starostů a primátorů). 

 

2. Cíle oblasti podpory 

Cílem Výzvy je podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, zlepšení kvality života obyvatel a přispění 

k dosažení klimaticko-energetických závazků. 

Cíle prioritní oblasti: 

 zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích, 

 podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, 

 zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu a 

 příspěvek k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2030. 

 

 

3. Podporované aktivity 

Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanými aktivitami Programu: 

 5. 1. A – Rozvoj místní Agendy 21 – kvalitativní postup dle kritérií MA21 v tématech Životní 

prostředí a Udržitelná výroba a spotřeba (dále jen „MA21“). 

 5. 1. B – Pakt starostů a primátorů pro místní udržitelnou energii a v oblasti přizpůsobování 

se dopadům změny klimatu (dále jen „Pakt starostů a primátorů“). 
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3.1 MA21 (5. 1. A) 

Podporovány budou projekty spjaté s rozvojem MA21 dle oficiálně schválených Kritérií MA21, 

zaměřené na oblast životního prostředí a udržitelné spotřeby a výroby (dále jen „USV“). 

Předmětem podpory jsou1: 

A) Informační, participační a vzdělávací akce v oblasti životního prostředí  

a) komunitní kampaně - spojené s udržitelným rozvojem, s důrazem na životní prostředí (např. 
Den Země, Evropský den bez aut, Evropský týden udržitelného rozvoje, Ukliďme Česko, apod.) 
a USV, 

b) kulaté stoly a veřejná projednání - spojené s problematikou udržitelného rozvoje, s důrazem 
na životní prostředí (projednání řešení problémů a opatření např. v oblastech: ovzduší  
a související opatření v energetice či dopravě, zeleň a kvalita veřejných prostranství, adaptace 
na klimatické změny - dešťové a povrchové vody, protipovodňová a jiná krizová opatření, 
zásobování pitnou vodou, apod) a USV, 

c) veřejná fóra k celkovému udržitelnému rozvoji v místě, vč. oblasti životního prostředí a USV, 

d) vzdělávání, kurzy, školení pro různé cílové skupiny k tématům udržitelného rozvoje,  
s důrazem na životní prostředí a USV (např. pro pracovníky místního úřadu a zastupitele, pro 
školy, pro širokou veřejnost), nezbytné technické/ technologické vybavení pro osvětu 
vybraných témat ŽP, 

B)  Expertní spolupráce 

e) analýzy a studie, plánovací dokumenty, zjišťování dat a průzkumy - spojené s řešením 
problematiky udržitelného rozvoje, s důrazem na životní prostředí (např. v oblastech 
uvedených v odstavci b.), 

C)  Sdílení dobré praxe 

f) organizace seminářů a workshopů určených zejména pro méně pokročilé municipality, jejichž 
tématem bude implementace MA21 s důrazem na životní prostředí a udržitelnou spotřebu a 
výrobu a kde bude sdílena dobrá praxe v těchto oblastech ze strany pokročilých municipalit, 

g) vypracování a distribuce informačních materiálů zachycujících dobrou praxi pokročilých 
municipalit zaměřených na implementaci MA21 s důrazem na životní prostředí a udržitelnou 
spotřebu a výrobu. 

 

3.2 Pakt starostů a primátorů (5. 1. B) 

Podporovány budou projekty podporující zapojení měst a obcí ČR v rámci Paktu starostů a primátorů2 

a zavázání se ke snižování emisí skleníkových plynů a energetické náročnosti. 

 

 

                                                           
1
K výběru témat lze použít přílohy 1 a 2 Metodiky hodnocení kategorie „A“ MA21, viz záložka „Dokumenty ke 

stažení“ na webových stránkách: <http://ma21.cenia.cz/>. Z 10 témat MA21 jsou pro tuto výzvu relevantní 
témata 2 (Životní prostředí) a 3 (USV). 
2
 Covenant of Mayors, viz <http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html>. 
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Předmětem podpory jsou3: 

a) zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii, příp. jeho aktualizace (Sustainable Energy 

Action Plan, SEAP vč. emisní bilance, konkrétního závazku ke snižování emisí skleníkových 

plynů a energetické náročnosti do roku 2030 a konkrétních opatření s určeným zdrojem 

financování), 

b) organizace dnů Místní energie, během nichž bude rozšiřováno povědomí o možnostech a 

přínosech inteligentnějšího využívání energie a jeho širším kontextu (např. workshopy, 

prohlídky a dny otevřených dveří aj.). V rámci organizovaných akcí místní samospráva zapojí 

zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace 

akčního plánu pro udržitelnou energii. 

 

4. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty: 

 obec,  

 dobrovolný svazek obcí, 

 kraj (pouze v případě žádosti do MA21). 

 

5.  Místo realizace projektu 

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

6. Forma a výše podpory 

MA21 

 Minimální výše poskytované podpory je 300 tis. Kč. 

 Celková výše poskytnuté podpory na jeden projekt nesmí překročit 1 mil. Kč, přičemž limit 
poskytované podpory je stanoven podle kvality realizace MA21 žadatele podle Kritérií MA21: 

o žadatel v kategorii „D“: max. 500 tis. Kč,  

o žadatel v kategorii „C“: max. 800 tis. Kč, 

o žadatel v kategorii „B“ a „A“: max. 1 mil. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

 

                                                           
3
 Pozn. projekt musí obsahovat obě aktivity tj. a) i b). 
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Pakt starostů a primátorů 

 Minimální výše poskytované podpory je 250 tis. Kč 

 Celková výše poskytnuté podpory na jeden projekt nesmí překročit 1.5 mil. Kč 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice 

MŽP č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou a dále 

za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních 

prostředků (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). 

 

7. Termíny Výzvy 

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této Výzvy: 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:   28. prosince 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:   8. února 2016 ve 14:00 hod. 

 

8. Kritéria pro hodnocení projektů 

Výběrová kritéria 

Žádosti budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti hodnoceny na základě těchto výběrových 

kritérií: 

Hodnotící kritéria 

1. Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat Počet bodů 

1.1. Zhodnocení organizační struktury a zázemí žadatele. 0-3 

Hodnotí se, zda: 

 organizační struktura navržená v rámci konkrétního projektu zabezpečuje veškeré 
důležité oblasti jeho realizace a to dostatečnou kapacitou (PR a komunikace, 
finanční řízení, koordinace, odborná část apod.),  

 odpovědnosti jednotlivých členů týmu jsou jasně vymezeny (publicita, vyúčtování, 
výběrová řízení, příprava seminářů), 

 jsou popsány způsoby komunikace/organizace (schůzky projektového týmu, jejich 
četnost, sdílení informací), 

 pokud jsou zapojeni externisté – je popsán způsob jejich zapojení a důvody jejich 

zapojení – např. odbornost, know-how, způsob zapojení do projektového týmu. 

 

1.2. Zkušenosti žadatele s realizací projektů. 0-2 
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 V rámci kritéria se hodnotí zkušenosti žadatele. Plný počet bodů získá žadatel, 
který má zkušenosti s finančně srovnatelným projektem obdobného charakteru.    

 Pokud jsou zapojeni externisté, hodnotí se popis odborné základny a budování 
know-how včetně vize sdílení dobré praxe. 

 

2. Význam (relevance) projektu  

2.1. Potenciální významnost projektu při naplňování cílů Výzvy a Programu. 0-10 

MA21: 
 
Kritérium hodnotí, zda projekt: 

 přispívá k naplňování cíle Výzvy (viz bod 2 – Cíle oblasti podpory), 

 naplňuje kritéria MA21 a 

 aktivity jsou zasazeny do systémového přístupu v rámci MA21. 

Pakt starostů a primátorů: 
 
Kritérium hodnotí, zda projekt: 

 přispívá k naplňování cíle Výzvy (viz bod 2 – Cíle oblasti podpory), 

 stručně hodnotí současnou situaci v energetické oblasti na území žadatele a 
identifikuje potenciál úspor, 

 obsahuje návaznost na další strategické dokumenty na úrovni města a kraje (např. 
Územní energetickou koncepci), 

 obsahuje vizi a závazek vedení města/obce k naplnění projektu a jeho výstupů, 

 obsahuje plánované aktivity v rámci předkládaného projektu vč. jejich popisu, 
rozdělení odpovědnosti (odbor, osoba nebo společnost) a spolupráce, 
harmonogramu (začátek a konec, hlavní mezníky), odhadu nákladů, odhadu úspor 
energie či nárůstu výroby obnovitelné energie, odhadovaného snížení emisí CO2. 

 

 

2.2. Způsobilost projektu naplňovat cíle příslušné strategie (místní, regionální, 
nebo sektorové). 

0-5 

Kritérium sleduje, zda žadatel vychází z relevantních strategií a jejich obsahu ve vztahu k 
projektu

4
: 

 sektorově nebo místně relevantní strategie jsou zmíněny (záleží na typu 
navrhovaných aktivit – může se opírat rovněž o strategii na mezinárodní úrovni, 
pokud na téma české či místní strategie zapomínají), 

 je definována strategie nebo opatření, k jehož realizaci projekt přispívá, 

 vazba mezi projektem a příslušnou strategií/opatřením je popsána tak, že je jasný 
příspěvek projektu k naplňování strategie. 

 

2.3. Zdůvodnění projektu, jeho reálnost a soulad cíle s požadavky na výstupy 
projektu. 

*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.    

0*-7 

                                                           
4
 Není rozhodující množství strategií, ale přesvědčivost prokázání vazby a relevance strategie. Mezi prioritní 

strategie z hlediska posuzování žádostí na podporu aktivit v rámci se řadí zejména Státní politika životního 
prostředí ČR 2012-2020, Státní energetická koncepce ČR, Národní program snižování emisí ČR, Adaptační 
strategie EU, programy zlepšení kvality ovzduší. 
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Kritérium hodnotí zda: 

 je projekt přesvědčivě zdůvodněn – je dobře popsána výchozí situace a definován 
problém, který je relevantní z hlediska podporovaných oblastí a aktivit, 

 zacílení projektu odpovídá definovanému problému (Pomůže dosažení cíle 
projektu, ke změně výchozí situace, k řešení daného problému?), 

 dosažení takto definovaného cíle projektu je přímo vázáno na vytvoření povinných 
výstupů projektu (zlepšení podmínek pro realizaci nebo zvýšení kvality stávajících 
služeb/vytvoření nové udržitelné služby/aktivita vedoucí k rozšíření či posílení 
povědomí/znalosti v oblasti životního prostředí včetně způsobů jejich ověření). 

 

2.4. Vymezení cílové skupiny, jejích potřeb a způsobilost projektu vhodným a 
účinným způsobem svým cílem potřeby definované skupiny naplňovat. 

0-5 

Kritérium se zaměřuje na vztah definovaného cíle a potřeb cílové skupiny. Hodnotí 
především zda: 

 je vhodným způsobem zvolena a popsána cílová skupina, její geografické, 
demografické nebo jiné vhodné charakteristiky a společné problémy a potřeby, 

 je cílová skupina kvantifikována, 

 jsou definovány její potřeby, 

 tyto potřeby byly zjištěny/definovány relevantním způsobem (např. průzkumem 
nebo vyplývají ze statistik apod.), 

 cíl projektu reaguje na tyto potřeby. 

 

2.5. Provázanost projektu se specifiky dané lokality. 0-5 

Kritérium hodnotí: 

 schopnost popsat odlišnosti vybrané lokality a provázanost a komplexnost 
s navrženými opatřeními. 

 

3. Koncept a ucelenost projektu, rizika a výstupy  

3.1. Vymezení jednotlivých aktivit projektu a jejich návaznost na rozpočet.  

*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.    
0*-6 

Kritérium hodnotí, zda: 

 jsou aktivity projektu logicky a jasně členěny a vykazují vnitřní konzistenci, 

 každá aktivita prokazatelně přispívá k naplnění některého z definovaných výstupů, 
je popsána vazba mezi aktivitami a výstupy, 

 je popsáno, jakým způsobem bude aktivita realizována – způsob realizace, časová 
posloupnost činností, kdo bude danou aktivitu/činnost realizovat, 

 je jasná návaznost aktivit na položky rozpočtu. 

 

3.2. Konzistentnost a reálnost navrženého harmonogramu realizace projektu ve 

vztahu k jeho potřebám. 

*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.    

0*-5 

Kritérium se soustředí na to, zda:  

 lze z dostupných informací konstatovat, že projekt je odpovídajícím způsobem 
připraven k realizaci, 

 je celkový harmonogram projektu úměrný aktivitám projektu (není neúměrně 
dlouhý, případně nebezpečně krátký), 

 aktivity na sebe logicky a s dostatečnou rezervou navazují (v případě, že realizace 
jedné aktivity podmiňuje zahájení další). Pokud běží více aktivit paralelně, existuje v 
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rámci projektového týmu dostatečná kapacita pro kvalitní a včasnou realizaci všech, 

 z dostupných informací o velikosti a finančních obratech organizace lze usuzovat, že 
harmonogram čerpání je nastaven úměrně možnostem organizace a jejího cash-
flow. 

3.3. Relevantnost, reálnost, kvantifikovatelnost a objektivní měřitelnost 

zvolených projektových výstupů.  

*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace. 

0*-8 

Kritérium se koncentruje na výstupy a výsledky projektu, zejména zda: 

 jsou správně stanovené úrovně – výstupy (vznikají na základě realizace aktivit 
projektu, realizátor je může ovlivnit ze 100 % svojí činnosti) a výsledky (jak se 
realizace projektu promítne do vnějšího světa; ovlivnitelné pouze částečně, 
vstupuje do toho velké množství vnějších faktorů), 

 jsou výstupy kvantifikovány reálně, měřitelně, 

 je srozumitelně popsán způsob, jak žadatel určil uvedené hodnoty, z čeho vycházel 
při jejich stanovení, 

 odpovídají investovaným kapacitám a vycházejí z realistického posouzení situace. 

 

3.4. Řízení rizik v rámci projektu  0-5 

Při hodnocení rizik projektu je třeba dbát na jasné vymezení potenciálních rizik projektu. 
Hodnoceno bude zejména, zda: 

 jsou popsána rizika ve všech oblastech (finanční, řízení projektu, nastavení 
smluvních vztahů, atd.) a fázích, realizace projektu, kde je to relevantní, 

 jsou akceptovatelným způsobem posouzena rizika z hlediska pravděpodobnosti a 
závažnosti, 

 jsou navržena opatření k minimalizaci rizika/pokud nelze rizika eliminovat, existuje 
jiný způsob realizace projektu. 

 

4. Rozpočet   

4.1. Zhodnocení položek; rozpočtu z pohledu jejich nezbytnosti.  

       *V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace. 
0*-11 

Kritérium se zaměřuje na správnost struktury rozpočtu, jeho přehlednost a správné nastavení 
objemů položek zejména ve vazbě aktivit na rozpočet: 

 v rozpočtu jsou vyplněny všechny požadované listy, 

 jeho položky jsou srozumitelně formulované, dostatečně podrobné a zařazené do 
správných kapitol rozpočtu, 

 položky rozpočtu vycházejí z realizovaných aktivit – jsou identifikovatelné, 

 V rozpočtu nejsou položky, které nejsou nezbytné, 

 z porovnání rozpočtu a popisu aktivit je jasné, že kvantifikace položek je úměrná 
náročnosti realizace aktivit. 

 

4.2. Přiměřenost výdajů. 

       *V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace. 
0*- 8 

Posuzuje přiměřenost rozpočtu jako celku s ohledem na deklarované výstupy, hodnotí 
přiměřenost jednotkových cen uvedených položek: 

 rozpočet jako celek je nastaven hospodárně s ohledem na deklarované výstupy, 
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 jednotkové ceny jsou uvedeny v relevantním formátu, 

 ceny odpovídají cenám obvyklým, mzdy odpovídají obvyklým cenám práce nebo je 
přesvědčivě zdůvodněna jejich výše, 

 popis metodiky výpočtu alikvotní části jednotlivých režijních výdajů je dostatečně 

zdůvodněný. 

Proces hodnocení žádostí v rámci podporované aktivity je zajišťován dvěma hodnotiteli Fondu dle 

výše uvedených hodnotících kritérií. Pokud se výsledek obou hodnocení liší o více než 20 bodů, bude 

provedeno nové třetí, konečné (arbitrážní) hodnocení projektu, které provede třetí hodnotitel 

(hodnotitel Fondu). Žádosti budou seřazeny dle průměrné výše bodového hodnocení, respektive dle 

bodového hodnocení arbitra, od nejvyššího počtu po nejnižší.  

Budou podpořeny projekty maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy.  

Ke každé Žádosti bude vypracován odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 

388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2012, který vypracuje odbor 320 MŽP (pro 

MA21), respektive samostatné oddělení 120 MŽP (pro Pakt starostů a primátorů). 

Vybrané projekty budou následně předloženy k projednání Radě Fondu.  

 

9. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Program je alokováno celkem 10 mil. Kč, a to: 

 5. 1. A - MA21 ve výši 5 mil. Kč a 

 5. 1. B - Pakt starostů a primátorů ve výši 5 mil. Kč. 

 

10. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 3. 2018. 

 

11. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. 

 

11.1 MA 21 

Způsobilé výdaje podoblasti MA21 jsou5: 

 výdaje na expertní, vzdělávací a další služby souvisejících s MA21 v rámci projektu, např. 
lektorné, facilitace, analýzy a studie apod.,  

                                                           
5
 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.  
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 výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci projektu, např. inzerce, 
grafika a tisk apod., 

 cestovní náhrady a ubytování (i PHM), které je nutné doložit odůvodněním předpokládaných 
cest v rámci projektu,6 

 výdaje na pronájem prostor pro konání vzdělávacích a osvětových aktivit, tyto výdaje mohou 

být způsobilé, pouze pokud se jedná o pronájem s pronajímatelem (majitelem), resp. 

dlouhodobým nájemcem (nájem musí trvat minimálně po dobu realizace projektu),  

 výdaje na organizaci a přípravu akce uskutečněné na základě dodavatelských smluv, které 

výhradně souvisejí s projektem,  

 výdaje na zapůjčení technického vybavení (audiovizuální technika, IT), tyto výdaje mohou být 

způsobilé, pouze pokud se jedná o pronájem s majitelem resp. dlouhodobým nájemcem 

(nájem musí trvat minimálně po dobu realizace projektu),  

 výdaje na tvorbu publikací, periodik, skript včetně výdajů na grafické zpracování, 

předtiskovou přípravu, tisk a distribuci,  

 výdaje na informační tabule a jejich zabudování, 

 výdaje na zhotovení výukových, propagačních a informačních materiálů, tvorbu www stránek 

vztahujících se k projektu, 

 výdaje na pronájem mediálního prostoru (např. web, rádio, periodika), 

 režijní výdaje (energie, nájmy kanceláře, telefonní poplatky, poplatky za internet, opravy 

DHM, úklidové služby, aj.) maximálně do procentuální výše z  ostatních způsobilých výdajů 

projektu (bez započtené režie).7 Režijní výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase 

obvyklým, 

 hrubé mzdy (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění), dohody o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře, v případě prací prováděných vlastními 

kapacitami výdaje prokázané řádnými účetními doklady – zejména mzdové doklady (výkaz 

                                                           
6
 Trasa realizované služební cesty musí vždy kopírovat nejméně nákladnou možnou trasu. Volba dopravního 

prostředku musí odpovídat charakteru služební cesty a nesmí být výrazněji nákladnější než alternativní způsoby 
přepravy. Při využití služeb dopravců (vlaková doprava, autobusová doprava atd.) jsou za způsobilé výdaje 
považovány pouze výdaje za standardní cestovní třídu. 
7
 Procentuální výše režijních výdajů bude stanovena v závislosti na výši podílu služeb k celkovým uznatelným 

výdajům projektu – viz tabulka níže. Tímto opatřením se zohledňuje skutečnost, že nákup služeb od externích 
dodavatelů zpravidla snižuje nároky na technickou podporu realizace projektu (např. výdaje na pronájem 
místností, platby za elektřinu, apod.). Žadatel by měl zajišťovat maximum naplánovaných úloh (prací, díla) 
projektu vlastními silami. Pokud tomu tak není a žadatel tyto úlohy zadává třetím stranám, je tato úloha 
kvalifikována jako dodávka.  
Snížení limitu režijních výdajů dle podílu nákupu služeb 

Podíl nákupu služeb na celkových způsobilých výdajích projektu Výše režijních výdajů 

do 50 %  10 % 

50 % včetně a méně než 65 % 7 % 

65 % včetně a méně než 75 % 4 %  

75 % včetně a výše 0 % 
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odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence). Je žádoucí, aby 

konkrétní výše mzdy byla stanovena na úrovni, na níž je plat za srovnatelnou činnost 

vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

11.2 Pakt starostů a primátorů  

Způsobilé výdaje podoblasti Pakt starostů a primátorů jsou:8 

 výdaje na služby, analýzy a studie spojené se zpracováním strategie, příp. její aktualizace, 

včetně zapracovaní připomínek k jejímu dopracování před její finální akceptací ze strany 

Paktu starostů a primátorů, 

 cestovní náhrady a ubytování (i PHM), které je nutné doložit odůvodněním předpokládaných 

cest v rámci projektu,9 

 výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci projektu, např. inzerce, 

grafika a tisk, ap., 

 výdaje na expertní, vzdělávací a další služby související s organizací dnů Místní energie 

v rámci projektu, např. lektorné, facilitace, analýzy a studie apod., 

 výdaje na pronájmy prostor a techniky, tyto výdaje mohou být způsobilé, pouze pokud se 

jedná o pronájem s pronajímatelem (majitelem), resp. dlouhodobým nájemcem (podnájem 

musí trvat minimálně po dobu realizace projektu),  

 projektová příprava (v případě úspěšného projektu, který tuto službu zadá externě z důvodu 

vlastní nedostatečné kapacity) – možnost financovat náklady až do výše 20 tis. Kč spojené 

s externím zpracováním žádosti o podporu, resp. její části, tj. stručného zhodnocení současné 

situace v energetické oblasti na území žadatele a identifikace potenciálu úspor. Projektová 

příprava bude způsobilým nákladem pouze v případě, že žadatel zadá externí zpracování 

tohoto úkolu. Podmínkou je rovněž skutečnost, že projekt bude schválen k podpoře. 

 

11.3 Výdaje musí splňovat obecná kritéria pro způsobilost výdajů:  

 výdaje musí být vždy skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené, 

 výdaje musí být vzniklé a uhrazené v období realizace projektu (tj. po zahájení projektu a 

před ukončením projektu), nejdříve však po dni akceptace Žádosti o poskytnutí podpory., 

s výjimkou projektové přípravy, která je v rámci této Výzvy způsobilým výdajem. 

 

 

                                                           
8
 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 

9
 Trasa realizované služební cesty musí vždy kopírovat nejméně nákladnou možnou trasu. Volba dopravního 

prostředku musí odpovídat charakteru služební cesty a nesmí být výrazněji nákladnější než alternativní způsoby 
přepravy. Při využití služeb dopravců (vlaková doprava, autobusová doprava atd.) jsou za způsobilé výdaje 
považovány pouze výdaje za standardní cestovní třídu. 
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12. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí do ukončení příjmu 

Žádostí (viz čl. 6). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce v předepsaném formátu a předpokládaný 

rozpočet bude uveden v CZK.  

Žádost je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu 

v uzavřených obálkách s označením:  

Název žadatele 
Adresa žadatele 
IČO žadatele 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 5. 1. A - MA21 nebo 5. 1. B - Pakt starostů 
a primátorů 

Státní fond životního prostředí ČR 
Odbor realizace Národního programu 
Olbrachtova 2006/9 
140 00 Praha 4 

 

 

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: favab6q), 

přičemž datová zpráva musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce.  

Příjem Žádostí končí 8. února 2016 ve 14:00 hod. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum 

předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti nebudou přijaty do 

dalšího administrativního procesu.  

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň elektronicky 

na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, 

Excel, případně Open Office).  

 

13. Sledované indikátory 

MA21: 

Název Indikátoru 5. 1. A. -  MA 21 Měrná jednotka 

Komunitní kampaně. Počet 

Kulaté stoly a veřejná projednání. Počet 

Veřejná fóra k celkovému udržitelnému rozvoji 

v místě, vč. oblasti životního prostředí. 

Počet 

Vzdělávání, kurzy s důrazem na životní Počet 
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prostředí. 

Analýzy a studie, plánovací dokumenty, 

zjišťování dat a průzkumy. 

Počet 

Semináře/workshopy pro sdílení dobré praxe. Počet 

Počet občanů oslovených vybranými tématy ŽP 

(pro aktivit a, c, d - viz str. 2 Výzvy). 

Počet11 

Počet veřejných projednání k jednotlivým 

tématům ŽP (týká se aktivity b - viz str. 2 Výzvy). 

Počet 

Počet (a výčet) strategických dokumentů, 

analýz a studií schválených Radou města (dále 

RM) (týká se aktivity e - viz str. 2 Výzvy). 

Počet 

Počet akcí na sdílení dobré praxe, počet 

účastníků akcí. 

Počet 

Pakt starostů a primátorů: 

Název Indikátoru 5. 1. B. - Pakt starostů a 

primátorů 

Měrná jednotka 

Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou 

energii, příp. jeho aktualizace. 

Počet 

Organizace dnů Místní energie. Počet 

Předpokládané snížení CO2, GJ nebo MWH 

(týká se aktivity a – viz str. 2 Výzvy)10 dle SEAP. 

CO2/rok, GJ/rok nebo MWH/rok 

Počet akcí. Počet 

Počet účastníků/oslovených. Počet11 

 

 

 

 

                                                           
10

 V návaznosti na reporting o plnění SEAP, který obsahuje skutečné snížení t CO2/rok, GJ/rok, MWh/rok.  
11

 V případě workshopů se bude dokládat prezenční listinou, v případě výstav, dnů otevřených dveří apod. bude 
předložen odhad počtu návštěvníků, v případě inzerce v médiích se pak bude dokládat např. počtem výtisků, 
počtem čtenářů apod. 
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14. Podmínky Výzvy 

14.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

14.1.1 Žadatel nesmí podat žádost do podporované oblasti aktivity 5. 1. A - MA21 a zároveň do 

5. 1. B - Pakt starostů a primátorů v případě, že jsou vzájemně duplicitní, či se obsahově 

prolínají. Pokud budou takovéto duplicitní, nebo obsahově se prolínající žádosti 

identifikovány, může Fond jejich další administraci ukončit. 

14.1.2 Podmínkou pro udělení podpory v podoblasti 5. 1. A – MA21 je dosažení minimálně 

kategorie „D“ dle oficiální evidence v Databázi MA21, a to nejpozději ke dni ukončení 

příjmu žádostí. 

14.1.3 Podmínkou pro udělení podpory v podoblasti 5. 1. B – Pakt starostů a primátorů je 

přistoupení k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových 

stránkách Paktu starostů a primátorů, vč. závazku organizovat dny Místní energie a 

reportovat Paktu naplňování zpracovaného SEAP. SEAP bude schválen obecní radou či 

zastupitelstvem jako závazný strategický dokument a jeho plnění bude současně s 

Paktem reportováno MŽP. 

14.1.4 Zpracovaný SEAP bude sledovat následující obsahovou strukturu: 

 Manažerské shrnutí SEAP12 

 Celková strategie 

o Úkoly a cíle 

o Současný rámec a budoucí vize 

o Organizační a finanční aspekty: 

 vytvořené/přidělené koordinační a organizační struktury; 

 přidělená personální kapacita; 

 zahrnutí zainteresovaných subjektů a občanů; 

 rozpočet; 

 předpokládané finanční zdroje na investice v rámci akčního plánu; 

 plánovaná opatření pro monitoring a další sledování. 

 Výchozí inventura emisí (Baseline Emission Inventory) a související informace, včetně 

dat a interpretace 

 Plánované činnosti a opatření po celou dobu trvání plánu (2030) 

o dlouhodobá strategie, cíle a závazky do 2030; 

o krátkodobé/střednědobé činnosti. 

14.1.5 Podmínkou pro udělení podpory v podoblasti 5. 1. B. – Pakt starostů a primátorů je 

projekt, který bude obsahovat aktivity z oblasti a) i b) zároveň.13 

                                                           
12

 Pro zpracování SEAP lze doporučit příručku „How to develop a Sustainable Energy Action Plan“ na webových 
stránkách Paktu starostů a primátorů (dostupné online: 
<http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf>). Pro následné reportování SEAP na 
web Paktu starostů a primátorů lze doporučit příručku „Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan 
and Monitoring“ rovněž na webových stránkách Paktu starostů a primátorů (dostupné online: 
<http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring.pdf>). 
13

 Projekt zároveň musí obsáhnout předmět podpory a) – zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii, 
případně jeho aktualizaci, a předmět podpory b) – organizace dnů Místní energie.  
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14.1.6 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 3. 2018 a na základě 

řádně uzavřené Smlouvy, přičemž podklady ke Smlouvě musí být doloženy do 12 měsíců 

od vydání Rozhodnutí.  

14.1.7 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob podání Žádosti o poskytnutí podpory. 

14.1.8 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný 

projekt.  

14.1.9 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací 

či dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou Fondem 

stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, a to i nad rámec 

stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle aktuálních pokynů pro zadávání veřejných 

zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí 

– Dokumenty ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.  

14.1.10 Výši a strukturu financování předmětu podpory může Fond posoudit v rámci podání 

Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních 

prostředků.  

14.1.11 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci 

příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce podpory je povinen 

všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních 

transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke 

konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být registrován v České republice. 

14.1.12 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 2 let od 

ukončení realizace projektu.  

14.1.13 Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen umožnit provedení kontroly realizovaných 

opatření na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů, osobami pověřenými 

Fondem, případně jiným příslušným kontrolním orgánem, a to do uplynutí lhůty 2 let od 

ukončení realizace projektu.  

14.1.14 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen do roka od přistoupení k Paktu starostů a 

primátorů vypracovat a předložit SEAP, a následně každé dva roky předkládat zprávu o 

jeho plnění. V této souvislosti má povinnost předložit první zprávu o plnění SEAP nejen 

kanceláři Paktu starostů a primátorů, ale i MŽP. 

14.1.15 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby ve 

lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy mají 

finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování čerpaných 

prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen 

„ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává. 

14.1.16 Pokud realizace projektu trvá déle než 6 měsíců, je příjemce podpory povinen předkládat 

monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a to na vyplněném formuláři (písemně 

nebo elektronicky) každé 3 měsíce po celou dobu realizace projektu. Všechny 

monitorovací zprávy jsou posuzovány a schvalovány Fondem. 

14.1.17 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA a 

definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných předpisů nebo ke 
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změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých 

případech, případně odstoupit od Smlouvy.  

14.1.18 Na dotaci není právní nárok.  

 

14.2 Čerpání podpory 

14.2.1 Podpora je Fondem vyplacena bezhotovostním převodem finančních prostředků v měně 

CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

14.2.2 Fond poskytuje podporu pouze na úhradu výdajů bezprostředně souvisejících 

s projektem. Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. 

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 11 této Výzvy.  

14.2.3 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximálního limitu celkové 

podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální 

pevné částky podpory uvedené v bodě 6. této Výzvy s tím, že stanovené limity podpory 

může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření a 

bonitu žadatele. O potenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. V tomto 

procentuálním vyjádření je podpora uvolňována Fondem na bankovní účet příjemce 

podpory dle náležitostí stanovených Smlouvou. V souvislosti s ověřením bonity žadatele 

mohou být Fondem vyžadovány další dokumenty. 

14.2.4 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.   

14.2.5 Dotace Fond uvolňuje procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše 

dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uvolní Fond až po 

konečném přiznání dotace v rámci ZVA, které Fond provede na základě příjemcem 

podpory předložených podkladů k ZVA v termínu stanoveném Smlouvou. 

14.2.6 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění 

finančních prostředků (Příloha č. 5) včetně příloh uvedených v čl. 14. 4. bod d). Žádosti o 

uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory společně s monitorovací 

zprávou (přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo průběžně za období 3 měsíců od 

zahájení realizace projektu. K žádosti o platbu může příjemce podpory předložit i 

neuhrazené faktury, jejich proplacení prokáže doložením relevantních dokumentů do 10 

dnů od uvolnění finančních prostředků. 

14.2.7 Fond je oprávněn uvolňovat pouze finanční prostředky na způsobilé výdaje.  

 

14.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 

předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem. 

a) K Žádosti žadatel přikládá: 

 formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1), 

 podrobný rozpočet projektu – je součástí Žádosti, 
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 podrobný popis realizace projektu (Příloha č. 2), 

 doklad, ze kterého je patrná právní osobnosti žadatele (aktuální výpis z registru 

ekonomických subjektů, kterým doloží uvedené identifikační údaje) a usnesení 

z ustavujícího zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta, 

 Pakt starostů a primátorů - Kopii Dohody o přistoupení k Paktu starostů a primátorů 

včetně kopie příslušného usnesení obecní rady či zastupitelstva ohledně přistoupení 

k iniciativě, 

 doklad (např. ve formě čestného prohlášení), že předmět podpory nebude využíván 
k podnikání. 

b) Ke Smlouvě žadatel přikládá: 

 kopii dokumentace k zadávacímu řízení vč. uzavřené smlouvy, 

 aktualizovaný harmonogram prací a aktualizovaný položkový rozpočet, včetně 

specifikace rozdělení na investiční a neinvestiční část, 

 kopii smlouvy o zřízení účtu u ČNB.  

c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků žadatel přikládá: 

 formulář přehled čerpání (Příloha č. 4), 

 kopii faktur a ostatních účetních dokladů,  

 Pakt starostů a primátorů - Kopii usnesení obecní rady či zastupitelstva ohledně schválení 

SEAP jakožto závazného strategického dokumentu.  

 monitorovací zprávu o průběhu realizace projektu, 

 kopii bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů, 

 rozhodnutí orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. 

územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu 

státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, 

rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do významného 

krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona o ochraně 

přírody a krajiny apod.), jsou-li pro daný typ opatření relevantní. Rozhodnutí vydaná ve 

správním řízení musí být opatřena doložkou právní moci. 

d) K ZVA žadatel přikládá: 

 Pakt starostů a primátorů - report pro Pakt starostů a primátorů ohledně naplňování 

zpracovaného SEAP, 

 Pakt starostů a primátorů -  doložení SEAP do jednoho roku od schválení Radou, 

 do dvou let od zpracování SEAP - Zpráva o plnění SEAP obsahující hodnocení plnění 

závazků obsažených v SEAP včetně přehledu konkrétních akcí, které byly za účelem 
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plnění závazků realizovány. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu 

projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení.  

 

14.4 Změny projektu 

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních a 

kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností a 

podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA.  

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu a 

změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy 

souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění 

smluvních sankcí.  

 

14.5 Publicita 

14.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován s 

finančním příspěvkem Fondu. 

14.5.2 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá 

rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity musí 

být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem 

životního prostředí České republiky.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a 

doplněná o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.  

14.5.3 V rámci této Výzvy příjemce podpory musí použít alespoň 3 informační kanály14:  

 označení místa realizace projektu pomocí informační tabule (banneru, roll up apod.) 

s plochou vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu a to alespoň 25 % z celkové 

plochy informační tabule. Tabule musí být umístěna na viditelném a veřejnosti 

přístupném místě. Příjemce podpory je povinen umístit informační tabuli bezprostředně 

po zahájení každé relevantní události, která souvisí s poskytnutou podporou. Minimální 

velikost informační tabule je 400 x 300 mm,  

 webové stránky, které budou v rámci projektu buď vytvořeny, nebo budou stávající 

rozšířeny o zprávy týkající se realizovaného projektu včetně informace o spoluúčasti 

Fondu (obsah informačního textu viz výše), 

 alespoň 1 další způsob informování cílové skupiny, stakeholderů (veřejné správy, dalších 

organizací a institucí). Například využití eventů (Dny otevřených dveří, slavnosti otevření) 

atd.  

                                                           
14

 Výdaje na publicitu projektu jsou způsobilým výdajem, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu.  
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14.5.4 Jestliže bude příjemce podpory v rámci realizace projektu pořádat akci se zaměřením na 

udržitelnou mobilitu, musí při této akci použít logo MŽP – „EKOMOB“, vztahující se k čisté 

mobilitě. 

 

15. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na telefonním čísle 

800 260 500, případně prostřednictvím e-mailové adresy: dotazy@sfzp.cz. 

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou: 

Ing. Michal Slezák, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz, ředitel Odboru realizace Národních programů, 

Státní fond životního prostředí ČR 

Ing. Magda Růžičková, e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz, vedoucí Oddělení II, Státní fond životního 

prostředí ČR 

 

Přílohy: 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory; 

2. Popis realizace projektu; 

3. Formulář Monitorovací zprávy;  

4. Formulář Přehled čerpání;  

5. Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků ze SFŽP;  

6. Formulář ZVA. 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 22. prosince 2015                                                           Mgr. Richard Brabec 

ministr 
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 Liberec, dne 2.2.2016 
 

 
EDI Liberec a.s. 
Na Okraji 439/44 
162 00  Praha 6 – Veleslavín 

 

 
Vážený pane, 
 

reaguji tímto na Váš dopis ze dne 10.11.2014 ve věci „Vyčíslení vícenákladů vzniklých při přípravě 
a realizaci ČSPHM Stráž nad Nisou vyvolaných přípravou dopravního napojení prostřednictvím 
mimoúrovňové křižovatky do obchodně průmyslové zóny Sever, Liberec z rychlostní komunikace 
R/35“ a na dopis ve věci „Opakovaná urgence žádostí o stanovisko“ ze dne 13.1.2016. 

1. Váš požadavek na uhrazení vícenákladů stavby ČSPHM není ze strany města akceptovatelný. 
Město Liberec si nechalo zpracovat expertní posouzení vlivu záměru druhého komunikačního 
napojení obchodně průmyslové zóny Liberec sever v místě ČSPHM Stráž nad Nisou u silnice 
I/35. Jedním ze stěžejních závěrů expertního posudku je konstatování, že posun ČSPHM do 
výsledné (realizované) polohy nebyl jediným možným řešením koordinace záměru 
mimoúrovňové křižovatky a stavby ČSPHM. Výše zmíněný expertní posudek Vám byl dán 
k dispozici dne 23.11.2015. Lze tedy říci, že existuje i jiné technické řešení, které by dokázalo 
záměr a stavbu zkoordinovat, a nevznikly by vícenáklady, jaké firma EDI Liberec a.s. po městě 
požaduje. Firma EDI Liberec a.s. o své vůli a jednostranně rozhodla o směrových a výškových 
úpravách ČSPHM Stráž nad Nisou, stavbu realizovala, a teprve následně začala po městě 
požadovat úhradu nákladů. To považujeme za chybný postup. Město požadavek na uhrazení 
vícenákladů neakceptuje. 

2. K platnosti „Memoranda o společném postupu při přípravě a realizaci pozemní komunikace 
v místě dopravního napojení OPZ Liberec – sever na komunikaci I/35“ uvádím, že město i 
nadále předpokládá, že se bude postupovat v souladu s ním. K otázce na „Partnerskou smlouvu“ 
uvádím, že Vám byla dne 12.11.2015 na osobním jednání předána Dohoda 
o narovnání/spolupráci, na kterou písemně reagoval pan Miloslav Ježek dne 10.12.2015. 

3. K druhému napojení průmyslové zóny sever uvádíme, že město s tímto záměrem i nadále počítá. 
V rámci přípravy nového územního plánu města vytváří předpoklady pro budoucí možnou 
realizaci takto důležité stavby nadměstského významu. Město se ve veřejném zájmu dlouhodobě 
snaží o řešení nevyhovující dopravní situace druhým napojením obchodně průmyslové zóny 
Sever. Tímto druhým napojením dojde k uvolnění kapacity dopravně přetížené soustavy 
okružních křižovatek Sousedská x Letná x Londýnská. 

 
 

Ing. Karolína Hrbková 
náměstkyně pro územní plánování,  
veřejnou zeleň a životní prostředí 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

č.  

 
 
 

Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu a sportu 
číslo bankovního účtu: 108692/0800 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
Jan Skalník  
datum narození 16. 8. 1951 
místo podnikání Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec 14 
IČ 104 27 465 
podnikající na základě živnostenského oprávnění č. 350506-18815, č. j 
06/ŽÚ/22165/96/F/VO 
číslo bankovního účtu: 102141-461/0100 
 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č.318/2015 ze dne. 17. 12. 2015 a usnesením číslo x ze 
dne 25. 2. 2016.  
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 

Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 200.000,- Kč (slovy: Dvěstětisíckorunčeských) 
a je účelově vázána na úhradu provozních nákladů koupaliště Vápenka v roce 2016. 
Dotaci nelze použít na úhradu nákladů mimořádných havárií, mzdy zaměstnanců, cestovné a 
na úhradu nákladů spojených s provozem občerstvení v areálu koupaliště. 
Dotaci nelze použít na úhradu nákladů mimořádných havárií, mzdy zaměstnanců a další tyto 
výdaje: 

− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku. 

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016. 

 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 1. 2017 na 
účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s. (IČ příjemce). 
 
 
 

IV . 
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 102141-461/0100 vedený u Komerční 
banky, a. s. do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují 

k akcím, které souvisí s koupalištěm Vápenka uvádět, že příslušná aktivita byla 
podpořena statutárním městem Liberec.  
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2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
3. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 1. 2017 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí 
vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté 
částky.   
 
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 
• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 

 
c) Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 
 
d) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich 
odstranění, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, 
která byla podpořena poskytovatelem. 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 
 

6. Příjemce dotace se zavazuje při provozování koupaliště Vápenka dodržet následující 
podmínky: 

- otevření koupaliště v době od 6. června 2016 do 11. září 2016 
- otevírací doba denně od 10:00 hodin do 19:00 hodin  
- zajistit pro návštěvníky možnost umístění a uzamčení jízdních kol   
- nevystoupí-li v daný den teplota nad 20°C (předpověď počasí – Český 

hydrometeorologický ústav), příjemce není povinen koupaliště otevřít. 
 

 
 

7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se koupaliště a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné 
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zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního 
centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
 

VI. 
Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

 
 

VII.  
Sankce 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.  
 

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 5, 6 jsou považována za méně závažná 
porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté 
dotace. 
 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků       

na základě dohody obou smluvních stran. 
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3. Smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které 
bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013. 

4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech.  

6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. x  ze dne x. 

 
 
 
 
V Liberci dne:                
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
                   Ing. David Pastva                                                      Jan Skalník 
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu      provozovatel koupaliště Vápenka                     
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

č.  

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu a sportu 
číslo bankovního účtu: 108692/0800 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
JIZERSKÁ, o. p. s.  
místo podnikání Bedřichov 218, 468 12 
IČ 25412949 
zastoupená Ing. Silvií Kalinovou, ředitelkou společnosti 
Zapsána v rejstříku o. p. s. v KS v Ústí n. L., oddíl O, vložka 78 z 1. 2. 2000 
číslo bankovního účtu: 199300296/0300 
 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 318/2015 ze dne 17. 12. 2015 a usnesením č……ze 
dne 25. 2. 2016. 
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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II. 
Účel a výše dotace 

 
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 300.000,- Kč (slovy:Třistatisíckorunčeských) a 
je účelově vázána na podporu Jizerské lyžařské magistrály v roce 2016. Dotaci nelze 
použít na úhradu nákladů mimořádných havárií a tyto výdaje: 

− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku. 

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016. 

 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 1. 2017 na 
účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s. (IČ příjemce). 
 
 
 

IV . 
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 199300296/300 vedený u 
Československé obchodní banky, a. s. do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami. 
 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce příspěvku se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním 
městem Liberec. 

 
2. Příjemce příspěvku odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
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3. Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 31. 1. 2017 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnutého příspěvku. Předložené doklady se 
musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové 
poskytnuté částky.   
 
K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 
• faktury nebo paragony 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů. 

 
Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. 
 

5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, 
která byla podpořena poskytovatelem. 

6. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace 

 
VI. 

Kontrola 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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VII.  
Sankce 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  
 

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 5, 6 jsou považována za méně závažná 
porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté 
dotace.  
 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. 

 
 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 
3. Smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které 
bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013. 
4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech.  
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. x  ze dne 25. 2. 2016. 
 
V Liberci dne:                
Za poskytovatele                                                           Za příjemce  
 
 
………………………………………….            ……………………… 
                Ing. David Pastva                                                      Ing. Silvie Kalinová 
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu                            ředitelka JIZERSKÉ o. p. s.  
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SMLOUVA O REKLAM Ě A DODÁNÍ ZBOŽÍ  
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 

 
Statutární město Liberec 
Sídlo:    nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města, ve věci této smlouvy zastoupené 

Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru sportu a cestovního ruchu  
IČ:    00262978 
DIČ:    CZ00262978 
  
 
a 
 
Vydavatelství MCU, s.r.o. 
Sídlo:    Soukenická 43, 381 01 Český Krumlov 
Statutární zástupce:  Martin Hák, jednatel 
Zápis v OR:  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích oddíl C, vložka 13946  
IČ:    260 99 900 
DIČ:    CZ260 99 900 
Bankovní spojení:  7100007017/8040 Oberbank AG 
  

uzavírají tuto Smlouvu o reklamě a dodání zboží 
 

 
Čl. 1 

Předmět smlouvy 
1. Vydavatelství MCU, s.r.o. se zavazuje poskytnout pro statutární město Liberec reklamu ve vydávané publikaci 

,,Liberec – Libor Sváček“ (dále jen „dílo“), a to za podmínek dále sjednaných v této smlouvě. Statutární město 
Liberec se zavazuje zaplatit cenu sjednanou v Čl. 3 odst. 1 této smlouvy a poskytnout společnosti Vydavatelství 
MCU, s.r.o. potřebnou součinnost. 

2. Statutární město Liberec se za účelem použití ke své propagaci zavazuje odebrat od Vydavatelství MCU, s.r.o.  
500 ks publikace „Liberec – Libor Sváček“ za cenu sjednanou v Čl. 3 odst. 1 této smlouvy. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti smluvních stran  
1. Statutární město Liberec jako zadavatel reklamy bere na vědomí, že rozsah díla, k němuž bude autorská práva 

vykonávat Vydavatelství MCU, s.r.o., je stanoven na cca 192 stran formátu 220 x 210 mm, 150 fotografií a 
doprovodné texty v sedmi jazycích. 

2. Vydavatelství MCU, s.r.o. prohlašuje, že má s autorem textu i veškerého ilustračního materiálu uzavřenou 
nakladatelskou a licenční smlouvu. 

3. Statutární město Liberec do konce dubna 2016: 
a) předá vzor dohodnuté reklamy, loga v tiskové podobě, 
b) předá veškeré podklady k prezentaci města Liberce dle smluveného rozsahu  

4. Vydavatelství MCU, s.r.o. se zavazuje, že za cenu uvedenou v Čl. 3 odst. 1 této smlouvy:  
a) otiskne na druhé vnitřní straně knihy plnobarevné logo města Liberce, s doprovodným textem o generálním 

partnerství knihy v celém nákladu díla, 
b) vyhotoví laminovaný přebal knihy s obsahem dodaným statutárním městem Liberec v nákladu 500 kusů, 
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c) vyhotoví kartonový přebal knihy s jednobarevným potiskem dle specifikace statutárního města Liberce 
v nákladu 500 kusů. 

5. Vydavatelství MCU, s.r.o. se zavazuje, že knihu ,,Liberec – Libor Sváček“ vydá do 30. června 2016 v nákladu 
minimálně 2 000 výtisků. Termín předání knihy městu bude nejpozději 15. 7. 2016 

 
 

Čl. 3 
Cena a sankční podmínky 

1. Cena za reklamu poskytnutou pro statutární město Liberec a dodání 500 kusů kompletů knihy dle specifikace v čl. 
2 odst. 4 této smlouvy byla dohodnuta na  
140 000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc korun českých), plus daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. 
Fakturu (daňový doklad) odpovídající platným právním předpisům na sjednanou finanční výši a s dobou splatnosti 
90 dnů vystaví Vydavatelství MCU, s.r.o. do 30 dnů od podpisu této smlouvy a doručí ji do sídla statutárního města 
Liberce. 

2. Pro případ, že náklad předmětné knihy nebude vydán ve sjednaném termínu do  
15. 7. 2016 a statutární město Liberec neobdrží publikaci dle čl. 1 odst. 2 této smlouvy, se sjednává, že 
Vydavatelství MCU, s.r.o. v takovém případě vystaví opravný daňový doklad (dobropis) a vrátí polovinu částky 
fakturované a uhrazené dle Čl. 3 odst. 1 na v záhlaví uvedený účet statutárního města Liberec nejpozději do 30. 7. 
2016. 

3. Za situace, že by kniha s otištěnou sjednanou reklamou nebyla vydána ani do  
31. 8. 2016 se sjednává, že Vydavatelství MCU, s.r.o. vystaví opravný daňový doklad (dobropis) a vrátí na 
v záhlaví uvedený účet statutárního města Liberce zbývající část, dle Čl. 3 odst. 1 fakturované a uhrazené částky, a 
to nejpozději do 31. 8. 2016. 

4. Pokud sjednané podmínky uvedené v předchozím odst. 3 resp. 4 nebudou ve stanovených termínech splněny, 
sjednává se smluvní pokuta 0,5 % z příslušné finanční částky za každý den prodlení. 

 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této smlouvy lze provést pouze písemně a jen po vzájemném souhlasu obou smluvních stran, a to 
formou dodatku ke smlouvě. 

2. Vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží statutární město Liberec a dvě 
Vydavatelství MCU, s.r.o. 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle. 

5. Smlouva nabývá platnosti podpisy obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec 
(www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberce č.  ze dne dd. mm. rok č . 
 
 
 
 
V Liberci dne       V Českém Krumlově dne 
 
 
 
 
---------------------------      ------------------------ 
Ing. David Pastva      Martin Hák 
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu  jednatel 
statutární město Liberec      Vydavatelství MCU, s.r.o. 
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Smlouva o správě a provozování expozice 
Zapomenuté dějiny města Liberce 

č. CJ MML 004761/16 
   
 
Smluvní strana: Statutární město Liberec 
Sídlo:               nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
Zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města, 

ve věcech této smlouvy zastoupené PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, 
náměstkem primátora 

IČ:                  002 62 978 
číslo bankovního účtu: 4096142/0800 
(na straně jedné, dále jen objednatel)    
 
a 
 
Smluvní strana:  ARCHA 13 o.p.s. 
Sídlo:                Svárovská 82, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec 
Zastoupená:      Mgr. Petrem Brestovanským, ředitelem 
IČ:                    228 91 161 
číslo bankovního účtu: 7654908001/5500 
(na straně druhé, dále jen provozovatel) 

 
uzavírají tuto smlouvu o správě a provozování expozice v budově historické radnice: 

 
 

I. Předmět smlouvy  
 

1. Objednatel je výlučným vlastníkem nebytového prostoru o celkové výměře 278 m2 
v 1. podzemním podlaží budovy č.p. 1, Liberec 1 – Staré Město, která je součástí 
pozemku p. č. 1, v katastrálním území 682039 Liberec, zapsaný na LV č. 1. 

 
2. V tomto objektu se nachází expozice, která je předmětem této smlouvy. Specifikace 

prostor a vybavení včetně expozice je uvedena v Přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy o správě a provozování expozice Zapomenuté dějiny města 
Liberce. 

 
3. Předmět smlouvy předá objednatel provozovateli v provozuschopném stavu. 

 
4. Touto smlouvou se provozovatel zavazuje k tomu, že pro objednatele bude zajišťovat 

správu a provoz expozice Zapomenuté dějiny města Liberce a objednatel se zavazuje 
zaplatit za to provozovateli odměnu.  

 
 

II . Účel smlouvy  
 
1. Objednatel přenechá expozici provozovateli k provozování po dobu 5 let dle účelu 

a stanovených podmínek provozu expozice „Zapomenuté dějiny města Liberce“ 
v souladu s předmětem činnosti provozovatele podle jeho zřizovací listiny a to zejména: 
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a)  Název expozice „Zapomenuté dějiny města Liberce“, 
která bude umístěna v prostorách bývalé Galerie U Rytíře, v budově historické radnice, 
pod odbornou záštitou společnosti ARCHA 13 o.p.s. se sídlem Liberec XXII-Horní 
Suchá, Svárovská 82, zastoupenou Mgr. Petrem Brestovanským, bytem Metelkova 514/9, 
Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, 

 
b)  Provozní doba expozice „Zapomenuté dějiny m ěsta Liberce“: 
 úterý – pátek:  10 – 17 hodin 
 sobota – neděle:  10 – 17 hodin 
 
c)  Ceník vstupného: 
 plné vstupné:  50 Kč 
 děti do 18 let  30 Kč 
 senioři od 65 let  30 Kč 
 děti do 6 let  zdarma 
  

Vstupné je příjmem provozovatele. Drobný prodej upomínkových předmětů si 
zajišťuje provozovatel expozice ARCHA 13 o.p.s. 

 
 

II I. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Provozovatel je povinen provozovat předmět smlouvy řádně a v souladu s účelem, který 
je v této smlouvě dohodnut způsobem pro sjednaný účel obvyklým.  

 
2. Provozovatel je povinen zejména: 

a) zajišťovat správu a provoz expozice Zapomenuté dějiny města Liberce po celou dobu 
platnosti smlouvy, se zahájením provozu od 1.3.2016 

b) zveřejnit otevírací dobu včetně ceníku ve vitríně umístěné na vnějším plášti historické 
radnice k tomu určené 

c) zajišťovat expozici v provozuschopném stavu ve spolupráci s provozním oddělením 
MML 

d) prezentovat expozici ve 4 jazycích: čeština, němčina, angličtina, polština 
e) zajišťovat propagaci expozice Zapomenuté dějiny města Liberce v rámci regionu 
f) pořádat ročně minimálně 6 proměnných výstav 
g) zajišťovat úklid expozice na vlastní náklady 
h) oznamovat provoznímu oddělení MML jakékoli nezbytné opravy exteriéru expozice 
i) vykonávat veškerou činnost s odbornou péčí spravovaného majetku v souladu se 

zájmy objednatele 
j) předkládat pravidelně ročně k termínu 31.3. běžného roku (poslední zprávu nejpozději 

k 28.2.2021) objednateli zprávu o činnosti a přehled hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok. 

 
3. Provozovatel je dále povinen: 

a) chránit předmět smlouvy před poškozením; 
b) dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních, hygienických a požárních 
 obecně závazných norem tak, aby nevznikla škoda na zdraví, majetku, případně na 
 životním prostředí; 
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c) oznámit bez zbytečného odkladu potřebu oprav objednateli (věcně příslušnému  
oddělení MML); zároveň je provozovatel povinen umožnit provedení těchto i jiných 
nezbytných oprav, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla; 

d) nést odpovědnost za škody vzniklé jeho zaměstnanci nebo osobami pohybujícími 
 se s jeho vědomím ve spravovaném objektu, které vznikly  z důvodu porušení pracovní 
 nebo jiné kázně; 
e) provádět jakékoli úpravy předmětu smlouvy jen s předchozím písemným  souhlasem 

objednatele. 
 
4. Provozovatel nese riziko podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. Uvedené jednání nemá vliv na možnost ukončení smlouvy o správě 
a provozování expozice výpovědí. 

 
5. Objednatel je povinen: 

a) zajišťovat stavební údržbu a opravy expozice Zapomenuté dějiny města Liberce ve 
spolupráci s provozovatelem expozice, 

b) zajistit přístup do expozice. 
 
6. Provozovatel odpovídá za škody vzniklé na majetku objednatele a zodpovídá za újmu na 

zdraví návštěvníků expozice vzniklou zanedbáním jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy. 

 
7. Objednatel je oprávněn vstupovat do předmětu smlouvy v přítomnosti osoby 

provozovatelem k tomu pověřené, zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této 
smlouvy ze strany provozovatele, provádění oprav, údržby apod. 

 
8. Předmět smlouvy je pojištěn objednatelem. Provozovatel je však povinen bez zbytečného 

odkladu oznámit objednateli veškeré újmy související s plněním této smlouvy. 
 
 

IV . Služby spojené s užíváním předmětu správy a provozování expozice 
 

1. Objednatel se zavazuje zajistit dodávku elektrické energie, tepla, dodávku studené a teplé 
vody. 

 
V. Doba trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let, tj. do 28. února 2021. 

 
 

VI . Cena 
 

1. Za plnění předmětu této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit provozovateli odměnu 
v pevné částce výši 220.000 Kč (slovy: Dvěstědvacettisíckorunčeských) vč. DPH ročně. 
Pohyblivá částka ceny objednatele zahrnuje příjem provozovatele ze vstupného do 
expozice. 

 
2. Odměnu bude hradit objednatel po celou dobu platnosti této smlouvy na základě faktury 

vystavené provozovatelem do 31. března každého kalendářního roku trvání smlouvy, se 
splatností 14 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
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Smlouva o správě a provozování expozice Zapomenuté dějiny města Liberce č. CJ MML 004761/16 

  Stránka 4 z 4 
 

3. Odměna zahrnuje veškeré náklady provozovatele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu plnění závazku dle této smlouvy. 
 
 

VI I. Ukončení smlouvy 
 

1.  Smlouva může být ukončena takto: 
a) písemnou dohodou uzavřenou mezi objednatelem a provozovatelem; 
b) kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět v případě, že se objednatel 

rozhodne ukončit provozování expozice Zapomenuté dějiny města Liberce, 
s výpovědní dobou 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Nebude-li 
prokázáno jinak, sjednává se jako den doručení výpovědi desátý den po jejím odeslání. 

c) odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení v případě, že provozovatel 
vykonává svoji činnost v rozporu s touto smlouvou. 

 
2. O vrácení předmětu smlouvy sepíší a podepíší smluvní strany předávací protokol, ve 

kterém bude mimo jiné zachycen stav předávaného předmětu smlouvy. 
 
 

VI II. Závě rečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem 1.3.2016. 

 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran.  

 

3. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č. …./2016 ze dne 2.2.2016. 
 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopisu. 

 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že smlouva je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 Specifikace majetku ARCHA 13, o.p.s. 
Příloha č. 2 Specifikace majetku SML  
  
 
V Liberci dne………………                                           V Liberci dne……………   
 
 
…………………………………..                                         …………………………………… 
PhDr. Mgr. Ivan Langr,          Mgr. Petr Brestovanský,  
náměstek primátora      ředitel  

Příloha usnesení č. 76/2016



 4

Příloha č. 1: Dodatek č.1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě  
pro rok 2015 a 2016 
 
 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě  

pro rok 2015 a 2016 
 

LK: číslo smlouvy: OLP/3066/2014 

SML: číslo smlouvy: 7/15/0025 

 
uzavřené dne 9. 6. 2015 

mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 a násl. zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 160, § 163 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

 

mezi 

 

1. Statutárním městem Liberec  

 Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

 IČ: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Bankovní spojení: 1089692/0800 

 Zastoupeným: Primátor Tibor Batthyány 
 

na straně jedné (dále jen „Město“) 
 
a 
 

2. Libereckým krajem   

 Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  

 IČ: 70891508 

 DIČ: CZ70891508 

 Bankovní spojení: 19-7964200287/0100 

 Zastoupeným: Hejtman Martin Půta 
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na straně druhé (dále jen „Kraj“) 
 

společně se Statutárním městem Liberec dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají v souladu s odst. 5 Článku IV. výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1)  Smluvní strany uzavřely dne 9. června 2015 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné 
drážní osobní dopravě pro rok 2015 a 2016 č. LK: OLP/3066/2014 a č. SML: 7/15/0025 
(dále jen „Smlouva“). 

2)  Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl přijat z důvodu vymezení rozsahu dopravní obsluž-
nosti na tramvajové lince č. 545 011 hrazené Libereckým krajem v roce 2016 a stanovení 
výše příspěvku Kraje v roce 2016.   

  

Článek II. 

Změny smlouvy 

 
1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 3 v Článku III. Smlouvy, který nově  zní 

takto: 

 Město na základě smlouvy s dopravcem zajistí provozování částí spojů dle přílohy č. 
1 v celkovém rozsahu 299.302 vozokilometrů za kalendářní rok. Výše příspěvku zá-
visí na počtu skutečně ujetých kilometrů a činí 52,98 Kč/vozkm (zaokrouhleno). 
Celková výše částky, kterou je Kraj povinen Městu na základě této smlouvy uhradit 
činí maximálně 15.857.020 Kč (slovy: patnáctmilionůosmsetpadesátsedmti-
sícdvacetkorunčeských) za kalendářní rok. Město není oprávněno požadovat vyšší 
finanční příspěvky Kraje, ledaže tato smlouva stanoví jinak (odst. 6  čl. II této 
smlouvy).“ 

 

2. Dodatkem č. 1 se mění příloha č. 1 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 1 Smlouvy je pří-
lohou tohoto dodatku.  

  
 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve  čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž 
dva stejnopisy obdrží Město a dva stejnopisy Kraj. 
 

 

2. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. …../16/RK ze dne 
02. 02. 2016 a Rady Statutárního města Liberce č. ……./2016 ze dne 02. 02. 2016. 
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V Liberci dne ……………….  V Liberci dne ……….…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

Martin Půta 

hejtman 

 Tibor Batthyány  

primátor 
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Důvodová zpráva: 

Stručný obsah: Na základě připomínek cestujících linky č. 17 (Fügnerova – Aréna) ve 
věci žádosti o navýšení počtů spojů na lince č. 17 plánuje DPMLJ s účinností od 
28.2.2016 změnu jízdního řádu na této lince. K žádosti o úpravu jízdního řádu na lince č. 
17 se připojilo 153 občanů (viz podpisový arch v příloze). V rámci této změny dojde 
k navýšení ujetých vzkm na lince č. 17 v období od 28.2.2016 do 31.12.2016 o 4,4tis. 
vzkm (x 32,50 Kč = 143.000,- Kč). 

Na základě setkání primátora s občany Krásné Studánky dne 26.10.2015 byl vznesen 
občany požadavek na posílení spojů na lince č.26 v dopoledních hodinách a úpravu vy-
braného školního spoje na lince č.55.V rámci této změny dojde k navýšení ujetých vzkm 
na lince č.26 a 55 o 13,2tis. vzkm/rok (x 32,50-Kč = 429.000,-Kč). 

 

 
 

1) Změna jízdního řádu na lince č.17: 

Na základě připomínek cestujících linky č.17 (Fügnerova – Aréna) ve věci žádosti o navýšení 
počtů spojů na lince č.17 plánuje DPMLJ s účinností od 28.2.2016  změnu jízdního řádu na 
této lince.  

K žádosti o úpravu jízdního řádu na lince č.17 se připojilo  153 občanů (viz. podpisový arch 
v příloze). 

Odůvodn ění požadované zm ěny:  zajištění lepší dopravní obslužnosti k Aréně (sportoviště 
pro děti a mládež) během školního roku. 

Provedené zm ěny:  posílení dopravy na lince č.17 v pracovní dny od 15:00 do 20:00 hodin o 
5 spojů (výsledný interval 30 minut proti původnímu 60 minut) v období školního roku (mimo 
letních prázdnin).    

V rámci této zm ěny dojde k navýšení ujetých vzkm na lince č.17 v období od 28.2.2016 
do 31.12.2016 o 4,4tis. vzkm  (x 32,50-K č = 143.000,-Kč).   

 

Připravované změny na lince č.17 (akceptace připomínek - zeleně): 

 

 

2) Změna jízdního řádu na lince č.26 a 55: 

Na základě setkání primátora s občany Krásné Studánky dne 26.10.2015 byl vznesen obča-
ny požadavek na posílení spojů na lince č.26 v dopoledních hodinách a úpravu vybraného 
školního spoje na lince č.55. DPMLJ o tomto požadavku informoval náměstek primátora pro 
technickou správu majetku města Tomáš Kysela, s úkolem připravit návrh realizace požado-
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vaného. Zároveň byl DPMLJ předán kontakt na paní Hanušovou, která tyto požadavky obča-
nů detailně prezentovala na jednání dne 30.12.2015 zástupcům DPMLJ.  

Po vypracování byl návrh dne 11.1.2016 předán pí.Hanušové k věcnému připomínkování, 
kdy bylo potvrzeno souhlasné stanovisko občanů s navrhovanou úpravou spojů (připravova-
né změny na lince č.26 vyznačeny v jízdním řádu zeleně). Informace o výsledku jednání ob-
držel  náměstek primátora pro technickou správu majetku města a primátor města Liberec. 

Odůvodn ění požadované zm ěny:  zajištění lepší dopravní obslužnosti do Krásné Studánky 
linkou č.26, prodloužení linky č.55 do Krásné Studánky (zastávka U Medvěda).  

Provedené zm ěny:  linka č.26 zkrácení intervalu v dopoledních hodinách v pracovní dny 
z 60ti na 30 minut. Sjednocení zastávek s PAD s MHD v úseku Krásná Studánka – Pavlovice 
křižovatka ve spolupráci s KORID-LK.  Možnost občanů využití vozidel PAD, který spadá do 
systému IDOL (jednotné odbavování).    

Připravované změny na lince č.26 (akceptace připomínek-zeleně): 

 

Školní linka č. 55 bude nově zajíždět do zastávky Krásná Studánka (zastávka u Medvěda).   

V rámci této zm ěny dojde k navýšení ujetých vzkm na lince č.26 a 55 o 13,2tis. 
vzkm/rok (x 32,50-K č = 429.000,-Kč). 

 

 Výše uvedené úpravy jízdních řádů linek č.17, 26 a 55 byly projednány s pí. Tomanovou 
(překladatelka návrhu úpravy spojů na lince č.17) a pí. Hanušovou (překladatelka návrhu 
úpravy spojů linek č.26 a 55). 
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Příloha č. 1 – Oznámení o zahájení řízení o povolení připojení a zvláštního užívání komuni-
kace v rámci stavby "Bytový dům Papírové nám. Liberec" pod CJ MML 009527/16 doručené 
SML dne 14.1.2016 
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Příloha č. 3 – Návrh stanoviska za odbor správy veřejného majetku k výzvě CJ MML 
009527/16 
 
Věc:    "Bytový dům Papírové nám. Liberec“.  
 
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel dne 14. 1. 2016 oznámení o zaháje-
ní řízení o povolení připojení a zvláštního užívání komunikace v rámci stavby "Bytový dům Papírové 
nám. Liberec". Součástí tohoto oznámení je i výzva statutárnímu městu Liberec, jako vlastníkovi do-
tčených komunikací k vydání stanoviska nebo uplatnění námitek. Na základě této výzvy sdělujeme 
následující: 
 
Odbor správy veřejného majetku (dále jen odbor SM)  nesouhlasí s umístěním přípojek inženýrských 
sítí do ulic Papírová (p.p.č. 5985/1), Bednářská (p.p.č. 5985/1, 5985/2),U Stoky (p.p.č.5983), Lucem-
burská (p.p.č. 5980), Na Příkopě (p.p.č. 5984) pro „Bytový dům Papírová“ v k.ú. Liberec. 
 
Dále odbor SM nesouhlasí s připojením „Bytového domu Papírová“ ke komunikaci Papírová (p.p.č. 
5985/1), Bednářská (p.p.č. 5985/1, 5985/2), U Stoky (p.p.č.5983), Lucemburská (p.p.č. 5980), Na 
Příkopě (p.p.č. 5984) v k. ú. Liberec.  
 
Zdůvodnění: 
V roce 2008 byly za SML, odborem strategie a územní koncepce vydány regulační podmínky na vý-
stavbu víceúčelového bytového domu, a to prostoru vymezeným ulicemi Lucemburská, Na Příkopě, 
Bednářská a U Stoky, Liberec 2. Dané regulační podmínky vymezovaly možnou zástavbu v rámci 
tohoto bloku.  
Investorem byl předložen projekt, který plochu určenou regulačními čarami plně zastavoval a maxima-
listicky využíval.  Na základě zdůvodňování a obhajování předloženého záměru se investorovi podaři-
lo získat souhlas města k územnímu rozhodnutí. V roce 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí a v roce 
2012 byla prodloužena jeho platnost do 31. 7. 2015. 
 
Stavba, tak jak byla navržena, odpovídala stavbám v té době na území města vznikajícím. Jednalo se o 
stavby velké hmoty bez podstatného členění s maximálním, téměř stoprocentním, zastavěním pozem-
ku.  
V daném území od vydání ÚR v roce 2009 nastalo mnoho změn. V této lokalitě vymezené ulicemi 
Lucemburská, Na Příkopě, Bednářská a U Stoky se zrealizovalo několik nových staveb. Jedná se o 
stavby, které svým charakterem respektují historickou zástavbu tohoto území a to, ať se jedná o pouhé 
opravy, rekonstrukce anebo stavby nové, jako je například Centrum Vlasty Buriana nebo stavby SBD 
Sever v ulici Široká apod.  Tyto stavby vyvolaly nemalé nové nároky na dopravu, a to nejen s vlivem 
na samotné místo vlastní stavby, ale i s významným vlivem na širší komunikační síť. Vše se odehrává 
na stávající komunikační síti, aniž by došlo k její úpravě, z hlediska kapacity, ale především i bezpeč-
nosti při zvýšeném riziku kolize mezi automobilovou dopravou s pěšími a cyklisty.         
V období od roku 2008, kdy se začala stavba bytového domu projednávat až do dnešní doby, byl proti 
stavbě vyjadřován odpor a snaha o dosažení změny ve využití dotčených pozemků, a to především 
proto, že se jedná o lokalitu, ve které je z podstatné části ještě možné zachovat původní urbanistickou 
koncepci a architekturu staveb. Tento nesouhlas byl vyjadřován jak ze strany odborné veřejnosti, tak 
ze strany široké veřejnosti, to znamená občanů města. Tyto snahy o dosažení změn byly zpravidla 
zamítány a potlačovány. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci dne 20. 9. 
2010 ve svém vyjádření stavbu odmítl, a to mimo jiné z důvodu necitlivého urbanistického zásahu a 
částečnou asanací původní urbanistické struktury v jihozápadní části památkové zóny, která je charak-
teristická zástavbou menších městských obytných domů z konce 19. století. Ve stejném anebo velmi 
podobném duchu jsou jednotlivé námitky a podání odborné i laické veřejnosti učiněná z důvodu odmí-
tání stavby „Bytový dům Papírové náměstí Liberec“. Dále uvádějí, že stavba byla umístěna bez ohledu 
na budoucí posouzení nejbližší nově vznikající zástavby, posouzení navazujícího veřejného prostran-
ství, bez zakomponování charakteru stavby do území s existující zástavbou a užíváním území, bez 
respektování historického dělení pozemků a spolu s dalšími skutečnostmi podporujícími nevhodnost 
navržené stavby do tohoto území. 
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Na základě těchto skutečností, které zástupcům města byly známy především z mnoha uskutečněných 
jednání s občany, bylo posuzování vyjádření ke stavbě předloženo do porady vedení a především pak 
do rady města, která se konala 18. 11. 2015. V materiálu na tuto radu města byla doložena „Žádost o  
aktualizaci stanovisek“ včetně situačních výkresů. Na radě města také bylo uvedeno, že gesční ná-
městkyně pro územní plánování Ing. Karolína Hrbková jednala s investorem o možnostech, jak najít 
shodu v řešeném území.  
Cílem není zamezit obecně jakékoliv výstavbě, ale najít shodu, jak konkrétně má být území využito a 
zastavěno. Bohužel se do doby konání rady nepovedlo dosáhnout dohody. Na radě města také vystou-
pili zástupci občanského sdružení Zbytek o. s.  Rudolf Hůlka, Jiří Janďourek, Jiří Žid, kteří sdělili 
názory k stavbě bytového domu. Jednalo se o názory vyslovované odbornou i laickou veřejností odmí-
tající stavbu bytového domu, tak jak je navržena.  Nesouhlas se stavbou byl vyjádřen také podáním 
hromadného podnětu občanů (označen jako Petice, ale odbor právní a veřejných zakázek MML po 
zhodnocení určil, že se jedná o hromadný podnět občanů), který byl podán na podatelnu magistrátu 
města, a při jednání rady města byla předána informace, že významná část občanů města a občanů s 
vazbami na město Liberec, vyjádří svůj nesouhlas s touto stavbou.  
Rada města na základě výše uvedených skutečností schválila negativní vyjádření SML, jako účastníka 
řízení, ke stavbě „Bytový dům Papírové nám. Liberec“ z důvodu nesouhlasu obce s dopravním napo-
jením stavby a současně s umístěním stavby. 
 
Platnost stanoviska pro územní (stavební) řízení a rozhodnutí MML, odboru dopravy je 12 měsíců ode 
dne vydání. 
 
 
S pozdravem 
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Příloha č. 1: Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Libe-
rec 

Všeobecné podmínky pro 
vydávání parkovacích karet  

ve  
statutárním městě Liberec 
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I. ÚVOD  

1) „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet“ (dále jen „podmínky“) byly schvá-
leny radou města Liberce dne 2. 2. 2016, usnesením č. xxx/2016 a jsou platné od 2.2.2016. 
Podmínky ruší a nahrazují „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet“ schválené 
radou města Liberec dne 20. 10. 2015, usnesením č. 847/2015 a platné od 1. 10. 2015. 
Podmínky upřesňují způsob a podmínky vydávání parkovacích karet pro parkování na míst-
ních komunikacích nebo jejich úsecích stanovených nařízením obce č. 1/2012 o stání silnič-
ních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci, vydaným v 
souladu s § 23 odst.1 písm. a/ a c/ zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2) Zóna regulovaného stání (ZRS) je rozdělena do jednotlivých zón, a to na zónu návštěvnic-
kého stání a zónu rezidentsko-abonentní (RAL). Tento dokument se vztahuje na parkovací 
karty pro zónu RAL. RAL je vyčlenění parkovacích ploch pro předem daný okruh uživatelů dle 
nařízení statutárního města Liberce, je koncepčně vytvořena tak, aby bylo v co největším 
měřítku zajištěno parkování obyvatel města Liberce s trvalým pobytem v dané lokalitě, sub-
jektů se sídlem, nebo provozovnou, popř. majitelů nemovitostí v lokalitě spadající do ZRS. 

3) Parkovací karty jsou vydávány v souladu s nařízením města Liberec č. 1/2012 o stání 
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci, kte-
rým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k 
stání motorových vozidel, schváleným radou města dne 17.4.2012, a na základě těchto vše-
obecných podmínek. Počátek a konec platnosti parkovací karty je stanoven datem uvedeným 
na kartě. Parkovací karty se vydávají pro zónu RAL. 
 
4) Použité zkratky:  

ORV osvědčení o registraci silničního vozidla  
PK parkovací karta  
RZ registrační značka (dříve SPZ)  
TP technický průkaz - osvědčení o registraci silničního vozidla  
ZRS zóna regulovaného stání  
RAL rezidentsko-abonentní parkování 
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5) Grafická podoba parkovacích karet - vzor:  

Parkovací karta Rezidentní 

 

Parkovací karta Abonentní 

 

Parkovací karta Město 

 

Parkovací karta Servisní 
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II. CENÍK A ZPŮSOB PLATBY 

1) Ceník rezidentního a abonentního stání: 

a) Osoba s trvalým pobytem v lokalitě (rezident) 
za 1.vozidlo……………….……….… 600,-Kč na ¼ roku 
za 1. vozidlo......................... 2 000,-Kč na rok 
za 2. vozidlo......................... 6 000,-Kč na rok 
za 3. a další ....................... 12 000,-Kč na rok 
 
b) Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba)  
za 1. vozidlo......................... 4 000,-Kč na rok 

za 2. vozidlo......................... 6 000,-Kč na rok 
za 3. a další ………………….……8 000,-Kč na rok 

c) Osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent) 
za vozidlo ........................... 12 000,-Kč za rok  
 

d) Servisní karty 
- Právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového a nebytového 
  fondu včetně infrastruktury města……………………….………………………….12 000,-Kč na rok 
- Organizace, zajišťující na území města sociální služby……………………… bezplatně 
- Služební vozidla ve vlastnictví města………………………………………………. bezplatně 
 
e) Manipulační poplatek za vydání duplikátu karty …………………………….. 50,-Kč 
    (poškození, ztráta, odcizení) 

 

2) Způsoby platby 

Platby za parkovací karty lze uhradit hotově nebo platební kartou. Platba prostřednictvím 
faktury je možná jen v odůvodněných případech, kdy subjekty běžně nedisponují hotovostí 
(např. státní správa, obchodní společnosti, a jiné) a pouze po předchozím souhlasu odboru 
správy veřejného majetku statutárního města Liberec (dále jen „odbor správy veřejného ma-
jetku“). 

 

III. PRODEJNÍ MÍSTA 

Městská policie Liberec – 1. Máje 108/48, Liberec 460 02 (budova Uran) 
 
Statutární město Liberec – Jablonecká 41/27, Liberec 460 01 (Liebiegova vila) 
 
Liberecká IS, a.s. – Frýdlantská 193, Liberec 460 01 
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IV. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

1) PK rezidentní a abonentní je platná pouze ve vymezené lokalitě zóny regulovaného 
stání, pro kterou byla vydána. PK Servisní je platná pro celou zónu regulovaného stá-
ní nebo pro vymezenou lokalitu uvedenou na PK.  

2) PK rezidentní a abonentní se přiděluje podle kapacitních možností lokalit a místa byd-
liště v zóně regulovaného stání. V případě, že je požadovaná lokalita zaplněna, může 
být nabídnuta lokalita jiná. PK je dokladem o zaplacení ceny za užívání komunikací 
pro stání 1 (jednoho) silničního motorového vozidla ve smyslu § 23 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a nařízení města Liberec č. 1/2012, kterým 
se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k 
stání motorových vozidel.  

3) PK je platná pouze v případě, je-li umístěna lícovou stranou za předním sklem vozidla 
tak, aby byla v plném rozsahu viditelná při pohledu do vozidla zvenčí.  

4) Posouzení nároku žadatele na vydání parkovací karty v souladu s tímto dokumentem 
je v pravomoci odboru správy veřejného majetku, pokud tento dokument nestanoví 
jinak. 

5) Udělení výjimky v úpravě doby parkování u PK servisní je v pravomoci odboru správy 
veřejného majetku na základě předchozího schválení náměstkem pro technickou 
správu města statutárního města Liberce. 

6) Ozbrojené a bezpečnostní složky ČR jsou osvobozeny od úhrady platby. 

7) Parkovací místo, které je aktuálně prodané se uvolňuje k prodeji následného dne od 
konce platnosti PK vydané k tomuto místu. Požaduje-li vlastník parkovací karty vydání 
nové PK na další období, musí požádat o její vydání a uhradit platbu za další období 
dle platného ceníku nejpozději poslední úřední den před uplynutím konce platnosti 
karty. 

 

V. PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PAR-
KOVACÍCH KARET  

V.a Rezidentní parkovací karty  

I. Žadatel musí splňovat tyto podmínky: 

1/ žadatel - fyzická osoba musí:  

a) mít místo trvalého pobytu v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS, nebo 

b) mít faktické bydliště v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS, nebo  
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c) být vlastníkem nemovitosti v příslušné zóně rezidentního/abonentního parkování v ZRS  

2/ žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována, to 
znamená:  

a) žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

b) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty) 
zapůjčeno (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho zapůj-
čení), nebo  

c) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem 
na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým 
účelům (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho zapůjče-
ní).  

3/cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši před vydáním 
parkovací karty dle platného ceníku za užití místních komunikací nebo jejich ur-
čených úseků k stání silničního motorového vozidla  

 

II. K výdeji parkovací karty se předkládá:  

1) doklad o bydlišti v ZRS (originál):  

a) platný občanský průkaz (OP) s uvedením trvalého pobytu v příslušné ZRS (občané České 
republiky), cizí státní příslušníci žijící v České republice - platný občanský průkaz (ID card) 
nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu, 

    nebo 

b) platný občanský průkaz (OP) + nájemní smlouvu či čestné prohlášení majitele nemovitos-
ti, že žadatel dlouhodobě bydlí v dané nemovitosti, 

    nebo  

c) platný občanský průkaz (OP) + doložení vlastnického práva k nemovitosti 

2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):  

a) žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla: 

 - TP, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla nebo pokud lze potřebné údaje ověřit z 
ORV údaj, zda je vlastník shodný s provozovatelem vozidla, postačuje tento doklad. Kartu 
lze vydat i žadateli, který má již změněný trvalý pobyt (dle občanského průkazu nebo dle 
ustřiženého občanského průkazu s Potvrzením o změně trvalého pobytu), ale dosud nemá 
tuto změnu uvedenou v technickém průkazu. Tato výjimka platí jen dočasně a jen při vy-
dání první parkovací karty,  
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 - v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: TP nebo ORV (nebo doklad obdobného 
charakteru vydávaný cizím státem), z kterého musí být patrný vlastník vozidla, případně 
jeho provozovatel a registrační značka  

b) žadatel má vozidlo dlouhodobě zapůjčeno:  

 - smlouva (musí být v českém jazyce nebo přeložena do českého jazyka) či čestné prohláše-
ní majitele vozidla o jeho zapůjčení  

c) vozidlo je svěřeno k užívání zaměstnanci zaměstnavatelem: 

 - smlouva o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (musí být v českém jazyce ne-
bo přeložena do českého jazyka) či čestné prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení 

 

V.b Abonentní parkovací karty  

I. Žadatel musí splňovat tyto podmínky: 

1/ sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající musí být v příslušné ZRS  

2/ cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši před vydáním 
parkovací karty dle platného ceníku za užití místních komunikací nebo jejich ur-
čených úseků k stání silničního motorového vozidla 

II. K výdeji parkovací karty se předkládá:  

1a) doklad o sídle nebo provozovně v ZRS (právnické a fyzické osoby podnikající):  

- platný občanský průkaz (OP) + Výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listina nebo 
výpis z živnostenského rejstříku, v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná 
od adresy sídla právnické osoby, navíc jakýkoli platný doklad o adrese provozovny, pokud 
není uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že fyzická osoba nemá provozovnu 
zapsanou ve výpisu ze živnostenského rejstříku, doloží navíc adresu provozovny výpisem 
provozoven vydaným příslušným živnostenským úřadem.  

1b) doklad o sídle nebo provozovně v ZRS (osoby podnikající podle zvláštních 
předpisů):  

- Osoby podléhající zvláštnímu režimu (např. notáři, advokáti, lékaři, spolky, nadace, soudní 
exekutoři, patentoví zástupci, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci, autorizovaní archi-
tekti a inženýři) doloží splnění podmínek pro vystavení parkovací karty dokladem, který doloží 
sídlo nebo provozovnu na dané adrese + platný občanský průkaz (OP). 
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V.c Servisní parkovací karty  

I. PK Servisní mohou být vystaveny na registrační značku (RZ) vozidla nebo na jméno spo-
lečnosti /organizace. Tento typ karet se dělí na tři druhy, a to:  

• PK servisní pro právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu byto-
vého a nebytového fondu i včetně infrastruktury města,  

• PK servisní pro organizace zajišťující na území města sociální služby   

• PK servisní pro služební vozidla města.  

II. Celkový počet servisních karet pro celou ZRS je 100 ks.  

III. Nárok na vydání PK servisní má následující okruh žadatelů: 

1) Právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového a 
nebytového fondu, a to včetně infrastruktury města: 

- Držitele tohoto typu parkovací karty opravňuje ke stání vozidla na území města vždy v době 
od 07:30 do 16:00 hodin.  

- K výdeji parkovací karty se předkládá:  

• Výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listina nebo výpis z živnostenského rejstří-
ku, v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná od adresy sídla práv-
nické osoby, navíc jakýkoli platný doklad o adrese provozovny  

2) Organizace zajišťující na území města sociální služby: 

- Organizace zajišťující na území města sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 
Sb. a to pečovatelskou službu (§40) a osobní asistenci (§39) (např.: praktická každodenní 
pomoc starým a hendikepovaným osobám, obecně prospěšné služby pro zdravotně hendike-
pované, nemocné či staré osoby, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, atd.) 

- Jsou osvobozeny od úhrady platby. 

- Každá žádost o vydání PK Servisní pro organizace zajišťující na území města sociální služby 
se projedná v radě města Liberec, která je příslušná o jejím vydání rozhodnout. 

- Držitele tohoto typu parkovací karty opravňuje ke stání vozidla na území města vždy v době 
od 07:30 do 16:00 hodin.  

 - K výdeji parkovací karty se předkládá:  

• zřizovací listina, popř. stanovy z nichž jednoznačně vyplývá poskytování sociálních 
služeb 
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3) Služební vozidla města 

- Jsou osvobozeny od úhrady platby. 

- Každá PK bude vydána na základě předchozího schválení náměstkem pro technickou správu 
města statutárního města Liberce. 

- Držitele tohoto typu parkovací karty opravňuje ke stání vozidla na území města vždy v době 
od 07:30 do 17:00 hodin.  

 

VI. OSTATNÍ  

VI.a Vydání náhradní parkovací karty (duplikátu)  

Řádné důvody pro vystavení náhradní parkovací karty:  

a) ztráta PK - žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností ztráty PK, čestné 
prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a občanský průkaz.  

b) odcizení PK – žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností odcizení PK, 
čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a občanský průkaz. V případě, 
že žadatel předloží při krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol o krádeži vystavený Poli-
cií České republiky, odpadá povinnost předložit písemnou žádost s vysvětlením okolností krá-
deže PK a čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události.  

c) poškození PK - žadatel předkládá občanský průkaz a poškozenou PK (případně i její část).  

 

VI.b Výměna parkovací karty  

Řádné důvody pro bezplatnou výměnu PK vydané na registrační značku vozidla:  

a) výměna RZ - žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) uvádějící 
přidělení nové RZ, občanský průkaz a původní parkovací kartu,  

b) odcizení vozidla i s PK - žadatel předkládá protokol o krádeži vystavený Policií České re-
publiky, TP nového vozu a občanský průkaz,  

c) změna lokality v průběhu platnosti PK. 
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Žádost o vydání parkovací karty 

REZIDENTNÍ 

Jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………. Číslo OP: ………………………………………….. 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ……………………………………………….. 

Označení zóny/lokalita: ……………………………………………………………………………………………. 

Žadatel je provozovatelem vozidla □ Žadatel není provozovatelem vozidla □ 

Vozidlo RZ: 

Žadatel při registraci vozidla předložil: 

□ platný občanský průkaz 

□ osvědčení o registraci vozidla 

□ technický průkaz vozidla 

□ jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prohlášení: 
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by 
pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly. 

 

V ……………………………………………………. 

Datum: ………………………………………….. Podpis: ……………………………………………………. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Data jsou zpracová-
vána za účelem vydání parkovací karty, případné reklamace, či vydání duplikátu karty. Správcem osobních údajů je Statutární 
město Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 25317075, zpracovatelem osobních údajů jsou 
provozovatelé kontaktních míst pro vydání parkovací karty a externí dodavatel SW pro výrobu karty. Seznam konkrétních zpra-
covatelů osobních údajů je k dispozici na www.liberec.cz . Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, 
a na dobu 2 (dvou) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a, že k osobním údajům mám jako žadatel po celou 
dobu zpracovávání a uchovávání údajů přístup a v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, i právo na opravu nebo doplnění nebo likvidaci prokazatelně nepřesných údajů. Se všemi vyplněnými 
částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
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Žádost o vydání parkovací karty 

ABONENTNÍ 

Název společnosti/firmy: …………………………………………………………………………………………. 

Sídlo: ……………………………………………………………………….. IČO: …………………………………… 

Adresa provozovny: ………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ……………………………………………….. 

Označení zóny/lokalita: ……………………………………………………………………………………………. 

Žadatel je provozovatelem vozidla □ Žadatel není provozovatelem vozidla □ 

Vozidlo RZ: 

Žadatel při registraci vozidla předložil: 

□ platný občanský průkaz 

□ výpis z OR, ŽL  

□ jiné: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Prohlášení: 
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro 
mne z uvedení nepravých údajů vyplývaly. 

 

V ……………………………………………………. 

Datum: ………………………………………….. Podpis: ……………………………………………………. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Data jsou zpracová-
vána za účelem vydání parkovací karty, případné reklamace, či vydání duplikátu karty. Správcem osobních údajů je Statutární 
město Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 25317075, zpracovatelem osobních údajů jsou 
provozovatelé kontaktních míst pro vydání parkovací karty a externí dodavatel SW pro výrobu karty. Seznam konkrétních zpra-
covatelů osobních údajů je k dispozici na www.liberec.cz . Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, 
a na dobu 2 (dvou) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a, že k osobním údajům mám jako žadatel po celou 
dobu zpracovávání a uchovávání údajů přístup a v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, i právo na opravu nebo doplnění nebo likvidaci prokazatelně nepřesných údajů. Se všemi vyplněnými 
částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
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Žádost o vydání parkovací karty 

SERVISNÍ 

 

Název společnosti/firmy: …………………………………………………………………………………………. 

Sídlo: ……………………………………………………………………….. IČO: …………………………………… 

Adresa provozovny: ………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ……………………………………………….. 

Označení zóny/lokalita: ……………………………………………………………………………………………. 

Žadatel je provozovatelem vozidla □ Žadatel není provozovatelem vozidla □ 

Vozidlo RZ: 

Žadatel při registraci vozidla předložil: 

□ platný občanský průkaz 

□ výpis z OR, ŽL  

□ jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prohlášení: 
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro 
mne z uvedení nepravých údajů vyplývaly. 

 

V ……………………………………………………. 

Datum: ………………………………………….. Podpis: ……………………………………………………. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Data jsou zpracová-
vána za účelem vydání parkovací karty, případné reklamace, či vydání duplikátu karty. Správcem osobních údajů je Statutární 
město Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 25317075, zpracovatelem osobních údajů jsou 
provozovatelé kontaktních míst pro vydání parkovací karty a externí dodavatel SW pro výrobu karty. Seznam konkrétních zpra-
covatelů osobních údajů je k dispozici na www.liberec.cz . Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, 
a na dobu 2 (dvou) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a, že k osobním údajům mám jako žadatel po celou 
dobu zpracovávání a uchovávání údajů přístup a v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, i právo na opravu nebo doplnění nebo likvidaci prokazatelně nepřesných údajů. Se všemi vyplněnými 
částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
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Čestné prohlášení o aktuálnosti údajů  

 

 

 

Já ........................................................., datum narození ........................... 

bytem .............................................................................................., tímto 

  

čestně prohlašuji, 

  

že dokumenty předložené při prvním vydání parkovací karty jsou i nadále aktuální, 
platné a skutečnosti v nich uvedené beze změny a jsem si vědom možných právních 
následků, které by pro mě vyplývaly v případě uvedení nepravdivých údajů v tomto 
čestném prohlášení. 

  

V ................................... dne ..................... 

  

..................................... 

podpis 

 

 

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Data jsou zpracová-
vána za účelem vydání parkovací karty, případné reklamace, či vydání duplikátu karty. Správcem osobních údajů je Statutární 
město Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 25317075, zpracovatelem osobních údajů jsou 
provozovatelé kontaktních míst pro vydání parkovací karty a externí dodavatel SW pro výrobu karty. Seznam konkrétních zpra-
covatelů osobních údajů je k dispozici na www.liberec.cz . Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, 
a na dobu 2 (dvou) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a, že k osobním údajům mám jako žadatel po celou 
dobu zpracovávání a uchovávání údajů přístup a v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, i právo na opravu nebo doplnění nebo likvidaci prokazatelně nepřesných údajů. Se všemi vyplněnými 
částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
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Čestné prohlášení o zápůjčce motorového 
vozidla 

 

 

Já…………………………………..……………………………………nar:…………………………………… 

bytem:……………………………………………………………………………….............................. 

čestně prohlašuji, že jsem provozovatelem motorového vozidla  

RZ:……………………………………………. tov. zn:……………………………………………………….  

Které jsem bezplatně na dobu:…………………………………… zapůjčil k užívání:  

(jméno,příjmení)………………………...………………………………………………………………….... 

nar:……………………………………….bytem:…………….....................................................

........................................................................................................................... 

 

       Podpis provozovatele: 

 

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Data jsou zpracová-
vána za účelem vydání parkovací karty, případné reklamace, či vydání duplikátu karty. Správcem osobních údajů je Statutární 
město Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 25317075, zpracovatelem osobních údajů jsou 
provozovatelé kontaktních míst pro vydání parkovací karty a externí dodavatel SW pro výrobu karty. Seznam konkrétních zpra-
covatelů osobních údajů je k dispozici na www.liberec.cz . Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, 
a na dobu 2 (dvou) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a, že k osobním údajům mám jako žadatel po celou 
dobu zpracovávání a uchovávání údajů přístup a v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, i právo na opravu nebo doplnění nebo likvidaci prokazatelně nepřesných údajů. Se všemi vyplněnými 
částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Příloha usnesení č. 82/2016



Příloha č. 1 – Žádost společnosti Technické služby města Liberce, a.s. na uzavření dodatku č. 
4 ke smlouvě o dílo č. 9/07/0014 (TSML/11/07) 
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Příloha č. 2 – Právní stanovisko k návrhu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. TSML 11/07 
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Příloha usnesení č. 83/2016



 

 

 

Příloha usnesení č. 83/2016



 

 

 

Příloha usnesení č. 83/2016



 

 

 

Příloha usnesení č. 83/2016
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Příloha č. 3 – Tabulka odpracovaných hodin pracovníků zajišťujících zimní údržbu komunikací SML dle OP ZÚMK 
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Příloha č. 1 - Návrh dodatku č. 27 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatel-
né ztráty v provozu městské hromadné dopravy 
 
 

 

č.j. SML:           č.j. DPMLJ: 
 

 

Dodatek č . 27  
 

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě proka-
zatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze 

dne 1.5.2009 

ev. č. SML 10/09/0149 , ev. č. DPMLJ 2 107 0910 

(dále jen „Dodatek “) 

 

uzavřený mezi:  

 

Statutárním m ěstem Liberec   

IČO: 002 62 978,  

nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I,  

Zastoupeným:  Tiborem Batthyánym, primátorem,  

(dále jen „objednatel “ či „SML“) na straně jedné  

a  

Dopravním podnikem m ěst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  

IČO: 473 11 975,  

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,  

Zastoupeným:  Ing. Pavlem Šulcem, předsedou představenstva a  

Mgr. Jiřím Římánkem, místopředsedou představenstva  

(dále jen „dopravce “ či „DPMLJ “) na straně druhé, 

 

společně se Statutárním městem Liberec dále jen „smluvní strany “ 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

A) Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 
k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje č. OLP/456/2010 uzavřená mezi Libereckým krajem a Dopravním podnikem 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. byla platná do 31. prosince 2014 a smluvní 
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strany mají zájem na zajištění podílu základní dopravní obslužnosti na příměstské 
tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou i v roce 2015 a 2016. 

 

B) Z důvodu oboustranného zájmu Města i Kraje na dopravní integraci příměstské 
tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonce nad Nisou, s ohledem na veřejný 
zájem v oblasti veřejné osobní dopravy a s ohledem na odpovědnost smluvních 
stran dle § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, dle kterého kraje a obce odpovídají za zajištění vzá-
jemného propojení jednotlivých linek a spojů, je účelné, aby doprava na předmět-
né trati byla zajištěna jediným dopravcem, kterého v souladu s příslušnými práv-
ními předpisy určí Město za finančního přispění Kraje, a to pro období od 1. ledna 
2015 do 31. prosince 2016.  

 

C) Kraj dle § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě ces-
tujících a o změně dalších zákonů, souhlasí s tím, že Město bude zajišťovat ve-
řejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou mimo svůj 
územní obvod na předmětné trati.  

 

D) Podstatná část výkonů na předmětné tramvajové trati je vedena na území Města 
a na území Statutárního města Jablonce nad Nisou a je zařazena do systému zá-
kladní dopravní obslužnosti Města a Statutárního města Jablonec nad Nisou. Tyto 
výkony jsou zajištěny na základě smluv o závazku veřejné služby, které má Město 
a Statutární město Jablonec nad Nisou uzavřené s příslušným dopravcem. Město 
zajistí provozování i částí spojů vymezených v příloze č. 1 této smlouvy. 

 
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 
 

Článek I. 

ÚČEL DODATKU 

 
1. Dodatek je vypracován za účelem zajištění dopravní obslužnosti Kraje na čás-

tích spojů vymezených v Příloze č. 1 (linka TRAM č. 11) tohoto dodatku a v roz-
sahu, ve kterém se nacházejí za hranicemi územního obvodu objednatele, do-
pravcem v návaznosti na dopravní obslužnost zajišťovanou na základě 
Smlouvy, a to za níže smluvenou odměnu a pro níže smluvené období.  

 

Článek II. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Tímto dodatkem se rozšiřují parametry Smlouvy pro období od 1.1.2016 do 

31.12.2016.  
2. Tento Dodatek nahrazuje znění dodatku č. 19 v rozsahu ujednání týkajícího se 

roku 2016. 
3. Dopravce je povinen zajistit dopravní obslužnost na linkách a spojích vymeze-

ných v Příloze č. 1 v rozsahu, ve kterém se nacházejí za hranicemi územního 
obvodu objednatele, v návaznosti na dopravní obslužnost zajišťovanou na zá-
kladě Smlouvy a objednatel je povinen za zajištění takové dopravní obslužnosti 
zaplatit dopravci smluvenou odměnu, a to za podmínek stanovených níže.  
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Článek III. 
    STANOVENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A FINAN ČNÍ KOMPENZACE 

 
1. Dopravce je povinen zajistit provozování části linky TRAM č.11 a spojů dle Pří-

lohy č. 1 v celkovém rozsahu 299 302 vozokilometr ů (hrazených LK) za kalen-
dářní rok za kompenzaci určenou dle počtu skutečně ujetých kilometrů. Smluvní 
strany se dohodly, že kompenzace za jeden takový kilometr činí   52,98 Kč. 
Celková výše částky, kterou je objednatel dopravci povinen na základě této 
smlouvy uhradit činí maximálně 15.857.020,- Kč (slovy: patnáctmilionůosmset-
padesátsedmtisícdvacetkorunčeských) za kalendářní rok. 

2. Dopravce je povinen zavčas upozornit objednatele na možné překročení smlu-
veného celkového rozsahu zajišťované dopravní obslužnosti dle čl. III, odst. 1, a 
pokud je to objektivně možné, vyžádat si předchozí písemné schválení zajištění 
předmětné dopravní obslužnosti nad smluvený rámec od objednatele.  

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel bude hradit částku stanovenou 
v čl.III, odst. 1 tohoto dodatku měsíčně, a to na základě zálohové faktury se 
splatností 21 dnů vystavené do 3. dne příslušného kalendářního měsíce. Výše 
zálohy odpovídá násobku plánovaných km (dle interních podkladů dopravce – 
viz Příloha č.1) a sazby za km dle čl. III, odst. 1 tohoto dodatku. 

4. Měsíční záloha bude zúčtována po skončení příslušného kalendářního měsíce 
– ujeté kilometry krát jednotková sazba dle čl. III, odst. 1 tohoto dodatku. Vy-
účtování bude provedeno do 10-ti kalendářních dní následujícího měsíce, da-
ňový doklad bude mít splatnost 21 dnů. 

5. V rámci vyúčtování posledního kalendářního měsíce roku 2016 dopravce před-
loží objednateli vyúčtování společně s ročním výkazem ujetých kilometrů 
v členění dle jednotlivých spojů, a to do 20. ledna 2017. 

6. Smluvní strany prohlašují, že objem dopravní obslužnosti vymezený v čl. III, 
odst.1 tohoto dodatku a požadovaný Libereckým krajem na základě „Smlouvy o 
finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro roky 2015-2016“ č. 
OLP/3066/2014 či č. 7/15/0025 mezi ním a SML,  vychází z praxí neověřených 
principů alokace na standardní a nadstandardní dopravní obslužnost. Statutární 
města Liberec a Jablonec nad Nisou společně s Libereckým krajem a doprav-
cem provedly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 dopravní průzkum na dotčené tram-
vajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec. Na základě výstupů průzkumu bude 
provedena nová alokace dopravní obslužnosti na standardní a nadstandardní 
dopravní obslužnost. Zúčastněné strany se zavázaly aktivně na této záležitosti 
spolupracovat.  

 

 Článek IV. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

 
1. Dopravce je povinen průběžně evidovat počty ujetých kilometrů a náklady a 

výnosy související se zajišťováním předmětné dopravní obslužnosti dle tohoto 
Dodatku, a to odděleně od ostatních ujetých kilometrů, resp. ostatních nákladů 
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a výnosů dopravce, včetně těch souvisejících se zajištěným dopravní obsluhy 
dle Smlouvy na území objednatele.  

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat plnění dopravní obslužnosti do-
pravcem v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen zajistit správu a 
údržbu komunikací, jakož i přilehlých objektů, kterou je na základě zvláštních 
právních předpisů povinen zajistit Liberecký kraj. Objednatel není povinen pro-
střednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení do-
pravní obslužnosti mimo území objednatele.   

3. Tarifní podmínky a smluvní přepravní podmínky se aplikují i na dopravní ob-
služnost zajišťovanou dle tohoto Dodatku, pokud není výslovně stanoveno ji-
nak.  

4. Vzniknou-li dopravci mimořádné náklady v souvislosti s plněním smlouvy o zá-
vazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, zejména v důsledku vý-
luky drážní dopravy, zavazuje se objednatel o těchto skutečnost jednat.  

 

 

Článek V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tento dodatek byl za objednatele schválen na jednání rady města dne 

2.2..2016 usnesením č. ……………… .  
2. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových 

stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních 
údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č.1 -  Vymezení rozsahu dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 

545 011 hrazené Libereckým krajem  

 

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a že dodatek 
byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a 
náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v této souvislosti ujednat. 

 

*** 

 

 

 

Z Dopravce:      Za Objednatele: 

 

 

V Liberci dne …………………   V Liberci dne ………………… 

Příloha usnesení č. 84/2016
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………………………………….   …………………………………. 

Ing. Pavel Šulc     Tibor Batthyány 

předseda představenstva    primátor 

 

 

 

 

 

………………………………….    

Mgr. Jiří Římánek      

místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č.  1:  Vymezení rozsahu dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 
545 011 hrazené Libereckým krajem 

 
Plánované vozokilometry pro rok 2016    (PLATNOST OD  1. LEDNA  2016 DO 31. PROSIN-
CE 2016)  

Příloha usnesení č. 84/2016
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Dopravce: Dopravní podnik m ěst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.   
 
 

 

  

Tramvajová 
trať č 

545 011 cel-
kem 

z toho podíl 
Libereckého 

kraje 

Rok 2016 počet v období vozokilometry 
v období 

vozokilometry 
v období 

Období roku 
pracovní 

dny soboty 
neděle 

a svátky [VzKm] [VzKm] 

leden 31 5 6 88 144 24 571 

únor 29 4 4 86 903 24 295 

březen 31 4 6 91 984 25 650 

I. čtvrtletí 91 13 16 267 031 74 517 

duben 30 5 4 88 609 24 821 

květen 31 4 5 91 954 25 650 

červen 30 4 4 90 425 25 282 

II. čtvrtletí 91 13 13 270 988 75 754 

1. pololetí 182 26 29 538 019 150 271 

červenec 31 5 7 90 034 23 993 

srpen 31 4 4 98 576 26 108 

září 30 4 5 88 491 24 664 

III. čtvrtletí 92 13 16 277 101 74 765 

I.-III. čtvrtletí  274 39 45 815 120 225 035 

říjen 31 5 6 88 144 24 571 

listopad 30 4 5 88 461 24 664 

prosinec 31 4 6 90 020 25 032 

IV. čtvrtletí 92 13 17 266 625 74 267 

2. pololetí 184 26 33 543 726 149 031 

Rok celkem 366 52 62 1 081 745 299 302 

Příloha usnesení č. 84/2016
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