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a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 6.720,-Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a za podmínky, že plánovaná 
přípojka NN bude umístěna mezi vedení kanalizace na p. p. č. 605/1 a hranici p. p. č. 605/1 
s p. p. č. 603/1 a 603/4. 

II. Změny usnesení – služebnosti 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 83/2015/IV/1 ze dne 10. 2. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení kanalizační 

přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 1679/1 a 1873/2 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou a vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1873/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti příslušných 
inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako 
celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 1623 v k. ú Vratislavice nad Nisou, manželů Bc. Jiřího 
Vacka a Ing. Martiny Vackové, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 46.900,-Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 583/2015/I/4 ze dne 21. 7. 2015 
b) schvaluje zřízení 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. 
2413 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 1.000,-Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 94/2013/I/2 ze dne 5. 2. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo:  

ba) 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. 93, 175/5, 195, 1133, 1357, 1358, 1371, 1377, 1424/2, 1427/2, 1437, 
1880/3, 1886/5, 1886/7 a 1886/8 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

bb) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (nadzemní vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 94/1, 1133, 1221 a 1886/7 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

bc) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (přípojková skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 195 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

bd) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (podpěrný betonový sloup), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1133 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

be) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (2ks rozpojovací skříně), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1133 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

bf) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (rozpojovací skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1377 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

vše na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 
IČ 247 29 035 (investor Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., 
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975) za cenu 1.000,-Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

a  u k l á d á  
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Lukáši Pohankovi, starostovi MO, zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle 
schválených usnesení 

T: 08/2016 

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového 
směnečného programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant: 
A) 2 000 000 000,- Kč 
B) 1 900 000 000,- Kč 
C) 1 800 000 000,- Kč 

Stručný obsah: Nově navrhované financování zajistí možnost refinancováním stávajícího 
dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu až do výše 
2 000 000 000,-- Kč. V rámci celé transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení 
komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného programu. Nový směnečný program bude 
postupně splácený až do částky 1 mld. Kč v roce 2025. Toto refinancování je dalším krokem 
v procesu postupného zlevňování dlouhodobého dluhu města. SML ušetří oproti současnému 
stavu cca 10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 27 mil. Kč ročně. Důležitou součástí 
celého záměru je ve variantě A) i efektivnější zhodnocení prostředků města uložených 
v tzv. amortizačním fondu, které budou využity na předfinancování nebo kofinancování 
projektů v rámci dotací EU v objemu cca 1 miliardy Kč. Termín splacení první poloviny dluhu 
zůstává beze změny. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací 
na roky 2016 – 2020 

Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá v souladu s §3, zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů návrh aktualizace rozpočtového výhledu 
Statutárního města Liberec na roky 2016 – 2020. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem 
střednědobého plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména 
o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
realizovaných záměrů, což umožní zdokonalené řízení finanční a ekonomické politiky města ve 
střednědobém horizontu. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 90/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemků p. č. 5858/2 o vým. cca 37 m2, 6480/31 
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o vým. cca18 m2, k. ú. Liberec formou výběrového řízení s  právem přednosti vlastníka 
pozemků p. č. 4806/1,2,3, pozemků p. č. 4806/4 a 4798/7, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za cenu 108 000,- Kč + 21% DPH; 

2.  
a) souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 4031 o vým. 1 082 m2, 4035/1 část o vým. cca 

829 m2, 5830 část o vým. cca 744 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu Liberecký kraj, 
IČ: 70891508, DIČ CZ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2, 461 80 Liberec, za kupní cenu 
dle ZP bez DPH; 

b) souhlasí se záměrem zřízení předkupního práva, které se bude vztahovat k předmětu 
převodu, ve prospěch prodávajícího, jako předkupníka, předkupní právo věcné dle 
ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku v platném znění; 

3. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 768 o vým. 499 m2 a pozemku p. č. 769 
o vým.420 m2, k. ú. Kateřinky u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníka sousedících pozemků za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 739 000,-Kč 
bez DPH; 

4. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 2575/5, o výměře 21 m2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 21 000,- Kč + 21% DPH; 

5. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 2575/19, o výměře 36 m2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s přednostním právem vlastníků přilehlých nemovitostí na pozemcích 
p. č. 2575/3, 2575/4, 2575/5 a 2575/17, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 
za cenu 12 000,- Kč bez DPH; 

6. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 660/2 (vzniklého oddělením z pozemku 
p. č. 660 dle GP č. 1174-78/2013 ze dne 30. 10. 2013) o výměře 1 m2, k. ú. Staré Pavlovice, 
formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníků stavby na tomto pozemku za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 2 000,- Kč + 21% DPH; 

7. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 814 – spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2, 
k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s předkupním právem spoluvlastníků pozemku 
p. č. 814 za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 12 000,- Kč bez DPH; 

8. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 529, o výměře 224 m2, k. ú. Ostašov u Liberce, 
formou výběrového řízení s přednostním právem vlastníka pozemků 527, 528, 530, 531 
s 529, vše v k. ú. Ostašov u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
136 000,- Kč bez DPH. 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 91/2016 

Majetkoprávní operace – směna pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se směnou pozemků p. č. 1470/5 o výměře 256 m2, 1470/6 o výměře 262 m2, 1470/7 
o výměře 276 m2 a 1470/8 o výměře 149 m2 (vzniklých odděl. z pozemku p. č. 1470/1 dle 
GP č. 4714-2053-100/2011 ze dne 6. 1. 2012, k. ú. Rochlice u Liberce, celková výměra 
pozemků činí 943 m2, ve vlastnictví: Česká republika s právem hospodařit s majetkem 
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Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí, PSČ 500 03 za pozemky p. č. 5923/3 o výměře 
69 m2 a 6015/3 o výměře 18 m2, k. ú. Liberec, celková výměra činí 87 m2, ve vlastnictví 
statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, 
PSČ 460 59. s doplatkem města ve výši 628.498,- Kč včetně 21% DPH, do třiceti dnů po 
obdržení vyrozumění o provedení vkladu od příslušného katastrálního pracoviště; 

2. se směnou pozemku p. č. 294/2 o výměře 82 m2 (vzniklého odděl. z pozemku p. č. 294 dle 
GP č. 1868-47/2009 ze dne 8. 7. 2009), k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví: V. D. za 
pozemek p. č. 292 o vým. 564 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví statutární město 
Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59. 
s doplatkem městu ve výši 499.580,- Kč bez DPH, před podpisem směnné smlouvy 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 92/2016 

Majetkoprávní operace – záměr směny – prodeje pozemků 

Stručný obsah: Vlastník pozemku p. č. 4080/1, k. ú. Liberec zažádal o směnu dvou částí 
uvedeného pozemku za pozemky ve vlastnictví města, a to část pozemku p. č. 4091/4 a pozemek 
p. č. 4091/5, k. ú. Liberec, které se nachází uvnitř areálu žadatele ohraničeného betonovou zdí. 
Obě části pozemků p. č. 4080/1, které by měly být předmětem směny, navazují na pozemky ŘSD 
a jedna z částí se nachází nad tělesem silnice R/35. Pracovní skupina dne 30. 11. 2015 
nedoporučila směnu s tím, že pozemky ve vlastnictví žadatele, by měl vlastník nabídnout 
k vypořádání ŘSD a pozemky p. č. 4091/4 část, a p. č. 4091/5 by měli být nabídnuty vzhledem 
k jejich umístění žadateli k odkoupení. 

Rada města po projednání 

n e s o u h l a s í  

se záměrem směny částí pozemku p. č. 4080/1, ve vlastnictví R. J. za část pozemku p. č. 4091/4 
a pozemek p. č. 4091/5, vše v k. ú. Liberec, ve vlastnictví statutárního města Liberec 

s o u h l a s í  

se záměrem  prodeje části pozemku p. č. 4091/4 o výměře cca 29 m2 a pozemku p. č. 4091/5 
o výměře 24 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 
p. č. 4080/1, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 100.000,- Kč + 
21% DPH 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 2. 2016 
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USNESENÍ Č. 93/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – 
ul. Čechova 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí 
k bezúplatnému nabytí pozemek p. č. 1024 v k. ú. Horní Růžodol, jehož část je součástí 
komunikace (ul. Čechova). ÚZSVM žádá o zvážení možnosti bezúplatného převodu pozemku 
v 1. čtvrtletí roku 2016. Zastupitelstvo města v lednu doporučilo znovu celou majetkoprávní 
operaci posoudit a vyčíslit náklady na údržbu pozemku. 

Rada města po projednání 
VARIANTA č. 1 

z r u š u j e  

usnesení č. 18/2016 z 2. schůze Rady města Liberec dne 19. 1. 2016 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 1024 v k. ú. Horní Růžodol, která je součástí 
komunikace ul. Čechova, o výměře cca 130 m2  od : Česká republika – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 s tím, že 
statutární město Liberec uhradí náklady na geometrické oddělení tohoto pozemku 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 94/2016 

Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy 

Stručný obsah: Pan K. H. prodal svoji nemovitost na pronajatém pozemku p. č. 1522, k. ú. 
Růžodol I. a z tohoto důvodu žádá o ukončení nájemní smlouvy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 5/12/0438 ze dne 4. 9. 2012 uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a K. H. na pozemek p. č. 1522, k. ú. Růžodol I. dohodou ke dni 31. 1. 2016 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemní 
smlouvy dohodou 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 95/2016 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 5754, 5757/1, 2491, 2492, 5755,6081/1, 6081/5, 6083/1, 
6084/1, 6084/3, 6084/4, 6084/5, 6084/6, 2486, 581/1,k. ú. Liberec, pro RWE GasNet, s.r.o., 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy 14 200,-
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 stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského 
zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: rekonstrukce plynovodní přípojky-uložení nového potrubí v nové trase), vstup 
a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 6036, k. ú. Liberec a p. č.1683/1, 
k. ú. Ruprechtice, pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 
95 567, za podmínky složení zálohy 19 675,-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 stavby plynárenského 
zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení 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. 1182/1, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 545/2 
a 546/3, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době S. D. 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 
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 kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích p. č. 294, 346, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků 
p. č. 330/3 a 331, k. ú. Ostašov u Liberce, kterými jsou v současné době H. O., K . L., K . V. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 750,- 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 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 263, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 214/4, k. ú. 
Karlinky, kterým je v současné době Ď. 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. 
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6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 263, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 212/16 k. ú. 
Karlinky, kterým je v současné době B. I. 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 základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 370, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 400/4 k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době Š. Z. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 10 000,- 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. 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 
na pozemku p. č. 1289, k. ú. Vesec u Liberce pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 13 500,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 1354/3, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 1354/9 k. ú. Vesec u Liberce, kterým jsou v současné době D. F. 
a D. R. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10 000,- 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. 

10. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení přípojky NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 850, k. ú. Machnín, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 616/1 k. ú. Machnín, 
kterým jsou v současné době B. S. a J. S. 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. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 96/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VII-6 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení kanalizační stoky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 
p. č. 6010/1,  k. ú. Liberec, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: 
Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za 
konečnou cenu 10.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 236/2010/VII/22 ze dne 20. 4. 2010 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 302, k. ú. Horní Růžodol, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 434/2011/XII/31 ze dne 21. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (nadzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 671, k. ú. Horní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 1.740,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 697/2013/15 ze dne 17. 9. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 23/1, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 6.700,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 593/2013/40 ze dne 27. 8. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 1459/1, 1467/1, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 58.000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě 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 
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T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 97/2016 

Nevyužití předkupního práva – garáž na pozemku p. č. 4158/8, k. ú. Liberec 

Stručný obsah: Vlastník garáže, p. E. K. zastoupený na základě plné moci ze dne 26. 8. 2015 
pí. E. W., postavené na pozemku p. č. 4158/8, k. ú. Liberec nemá odkoupený pozemek pod touto 
garáží a chce ji prodat. Podle nového občanského zákoníku má vlastník pozemku předkupní 
právo k této garáži, z tohoto důvodu musí nabídnout garáž k odkoupení anebo požádat 
o nevyužití předkupního práva. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s nevyužitím předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitosti: garáž, stojící 
na pozemku p. č. 4158/8, k. ú. Liberec, od vlastníka nemovitosti, kterým je E. K. za kupní cenu 
40.000,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 98/2016 

Systém a podmínky místní kategorizace ubytoven – Sociálně zodpovědná 
ubytovna 

Stručný obsah: Rada města schválila v červenci 2015 usnesení 668/2015 tzv. Rámec pro realizaci 
obecního plánu sociálního bydlení (dále jen Rámec), který jako koncepční dokument nastavuje 
základní výchozí pravidla sociální bytové politiky města. Součástí Rámce je i záměr zpracování 
místní kategorizace komerčních ubytoven, které by za určitých podmínek mohly vstoupit do 
1. stupně tzv. prostupného bydlení (krizové bydlení), aby posílily jeho kapacity. Předkládaný 
materiál přináší systém a podmínky kategorizace tzv. Sociálně zodpovědné ubytovny (dále jen 
SZU) a také záměr možného malého dotačního fondu, který by zlepšoval podmínky života lidí 
v těchto zařízeních. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

systém a podmínky místní kategorizace ubytoven na území statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat o přijatém 
usnesení humanitní komisi a poradní skupinu pro prostupné bydlení 

T: neprodleně  
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USNESENÍ Č. 99/2016 

Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2015 

Stručný obsah: Odbor školství a sociálních věcí předkládá, jako každoročně, zprávu o činnosti 
komise pro občanské obřady a záležitosti za uplynulých dvanáct měsíců. Jedná se o vítání 
nových libereckých občánků, obřady k ukončení studia – předávání maturitních vysvědčení, 
výučních listů a absolventských diplomů, ocenění bezpříspěvkových dárců krve, předávání 
medailí profesora MUDr. Jana Janského a Zlatých křížů ČČK (ve spolupráci s Českým 
červeným křížem, oblastním spolkem v Liberci) a jubilejní svatby. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2015 

USNESENÍ Č. 100/2016 

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Stručný obsah: Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 
na základě žádostí o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení nájmu u ubytování nízkého standardu 
a bytů pro příjmově vymezené osoby, prodloužení max. doby nájmu u bytů startovacích 
a poskytnutí náhradního ubytování na dobu nezbytně nutnou. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
B. O., prostor č. 9, Kateřinská 156, Liberec 17, 
Š. R., prostor č. 15, Kateřinská 156, Liberec 17, 

2. přidělení ubytovací jednotky 
H. Š. a H. R. – prostor č. 12, Kateřinská 156, Liberec 17, 

3. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou  
D. Z. – byt č. 3, o velikosti 1+1, Borový vrch 1031, Liberec 14, 
P. M. – byt č. 2, o velikosti 1+1, Borový vrch 1032, Liberec 14, 
K. L. – byt č. 207, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
M. J. – byt č. 304, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, Liberec 6, 
náhradníci pro byty o velikosti 1+1 a 1+kk (Krejčího 1173, byt č. 207): V. H., Š. J., H. J. 
a D. W., 
náhradnice pro byt o velikosti 1+kk (Krejčího 1174, byt č. 304): S. M., 

4. přidělení bytu zvláštního určení – upravitelného 
S. M. – byt č. 3, o velikosti 3+kk, Krajní 1580, Liberec 30, 

5. přidělení bytů sociálních standardního typu 
T. M. – byt č. 4, o velikosti 1+1, Dr. M. Horákové 144, Liberec 4, 
náhradník: M. A., 
S. K. – byt č. 13, o velikosti 1+0, Na Valech 787, Liberec 14, 

6. přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 
M. R. – byt č. 17, o velikosti 3+1, Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, 
B. P. – byt č. 205, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec 6, 
náhradník: S. M., 
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7. přidělení bytů startovacích  
P. J. – byt č. 2, o velikosti 1+kk, Krajní 1575, Liberec 30, 
G. A. – byt č. 22, o velikosti 2+kk, Krajní 1576, Liberec 30, 
náhradník: D. D., 
D. K. – byt č. 14, o velikosti 2+kk, Krajní 1578, Liberec 30, 
náhradník: D. D., 
B. E. – byt č. 17, o velikosti 1+kk, Krajní 1579, Liberec 30, 
náhradník: K. H., 
F. J. – byt č. 13, o velikosti 1+kk, Krajní 1580, Liberec 30, 
náhradník: K. H., 

8. prodloužení nájmu u bytů pro příjmově vymezené osoby 
K. Z. - byt č. 305, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec 6, 
M. Ž. - byt č. 405, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec 6, 

9. prodloužení max. doby nájmu u startovacích bytů (udělení výjimky z Pravidel pro 
přidělování bytů) 
P. S. – byt č. 31, o velikosti 3+kk, Krajní 1576, Liberec 30, 
O. S. – byt č. 1, o velikosti 1+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
P. R. – byt č. 21, o velikosti 1+kk, Krajní 1579, Liberec 30, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

poskytnutí náhradního ubytování nájemcům z důvodu nutného vyklizení bytu za účelem 
odstranění následků havárie na dobu nezbytně nutnou 
E. M. – byt č. 2, o velikosti 2+1, Sadová 62, Liberec 5 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, 
1. uzavřít dodatky k nájemní smlouvě na ubytování v jednotkách nízkého standardu 

o prodloužení nájmu s B. O. do 31. 8. 2016 a Š. R. do 31. 8. 2016, 

2. uzavřít smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s H. Š. a H. R., 

3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) s D. Z., P. M., K. L. a M. J., náhradníci pro byty o velikosti 1+1 a 1+kk (Krejčího 
1173, byt č. 207): V. H., Š. J., H. J. a D. W., náhradnice pro byt o velikosti 1+kk (Krejčího 
1174, byt č. 304): S. M., 

4. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení – upravitelný se S. M., 

5. uzavřít nájemní smlouvy na byty sociální standardního typu na dobu určitou 1 rok s T. M., 
náhradník: M. A. a S. K., 

6. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s M. R. a B. P., náhradník: 
S. M.,  

7. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s P. J., G. A., náhradník: D. D., D. K., náhradník: 
D. D., B. E., náhradník: K. H., a F. J., náhradník: K. H., 

8. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytům pro příjmově vymezené 
osoby s K. Z. do 29. 2. 2016 a M. Ž. do 31. 3. 2018, 

9. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě k bytům startovacím s P. S. do 30. 4. 2016, O. S. do 31. 
5. 2018 a P. R. do 31. 7. 2018 

T: 03/2016 
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USNESENÍ Č. 101/2016 

Výpůjčka bytu zvláštního určení pro Centrum zdravotní a sociální péče, 
příspěvková organizace, za účelem poskytování sociální služby "domov pro 
seniory" 

Stručný obsah: Obsahem materiálu je výpůjčka bytu zvláštního určení – bezbariérového ve 
vlastnictví statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, která bude v bytě poskytovat sociální službu domov pro seniory dle § 49 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce bytu zvláštního určení s organizací Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec, příspěvková organizace, IČ 65100654, se sídlem Krejčího 1172, Liberec 6, dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy, za účelem poskytování sociální služby – domov pro seniory  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, uzavřít s příspěvkovou 
organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec smlouvu o výpůjčce dle přílohy č. 1 a předat 
vypůjčený byt organizaci k užívání 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 102/2016 

Dohoda o narovnání mezi SML a Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ 

Stručný obsah: Statutární město Liberec a Bytové družstvo VLNAŘSKÁ (BDV) jsou 
spoluvlastníky 4 bytových domů v Liberci, BDV bylo pověřeno kompletní správou domů a bytů. 
SML, jakožto členu Družstva, bylo přiděleno 19 bytových jednotek k užívání, které pronajímá 
žadatelům o městský byt. SML a BDV se dostaly do sporu ohledně dluhů nájemců městských 
bytů v celkové výši 254.731 Kč, kdy tito nehradili nájemné a náklady na služby. Proti dluhům na 
službách BDV zadrželo SML výnos z nájmů z městských bytů za rok 2011 v částce 187.823 Kč. 
Tento spor vyústil v podání žaloby statutárním městem Liberec proti BDV. V rámci soudního 
řízení nařídil soud stranám povinnou účast na mediačním jednání, kde SML a BDV za účasti 
mediátorky došly k dohodě. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a Bytovým družstvem 
VLNAŘSKÁ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 25. 2. 2016 
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USNESENÍ Č. 103/2016 

Úprava Statutu Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování soc. služeb 
v regionu Liberec 

Stručný obsah: Ve Statutu Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb 
v regionu Liberec byl upraven název odboru (z důvodu změny Organizačního řádu Magistrátu 
města Liberec) a zrušena rozšířená Řídící pracovní skupina, neboť posuzování žádostí 
o finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb nebudou 
nadále posuzovat členové Řídící pracovní skupiny.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změny ve Statutu Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb v regionu 
Liberec dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zveřejnit Statut Řídící 
pracovní skupiny na webových stránkách statutárního města   

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 104/2016 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec 
a vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2016 

Stručný obsah: Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec reagují na změny 
v oblasti financování sociálních služeb v roce 2016. Je nezbytné navázat financování SML na 
krajskou síť poskytovatelů sociálních služeb a jejich financování prostřednictvím vyrovnávací 
platby na základě pověření Libereckého kraje k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu. Dále Pravidla reagují na změnu statutu Řídící pracovní skupiny, kde již žádosti o dotaci 
z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb nebude hodnotit 
rozšířená Řídící pracovní skupina, nýbrž hodnotitelé jmenovaní radou města. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu 

2. s vyhlášením Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2016 
dle přílohy č. 2, tohoto materiálu 

a  u k l á d á   

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec 

T: 25. 2. 2016 
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USNESENÍ Č. 105/2016 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o. 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o. 
zřizovatele o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. V rámci 
rozpočtu na projekt činí náklady připadající na DFXŠ 202.335 Eur (cca 5.400.000,-- Kč), 
přičemž finanční spoluúčast ve výši 10 % činí 20.233,50 Eur rozložených do třech let (ročně cca 
180.000,-- Kč). Spoluúčast bude financována z rozpočtu z položek marketing, materiál (materiál 
na výpravy pro koprodukční představení) a služby (honoráře režisérů a výtvarníků, služby na 
propagaci) a ze vstupného na koprodukční představení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, seznámit ředitelku 
příspěvkové organizace s usnesením rady města 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 106/2016 

Záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže 
Větrník a Dětské centrum Sluníčko mezi Libereckým krajem a statutárním 
městem Liberec 

Stručný obsah: Předkládaný materiál řeší záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací 
Dům dětí a mládeže Větrník a Dětské centrum Sluníčko a majetku, svěřeného do jejich 
hospodaření, mezi LK a SML. Reciproční změna zřizovatele obou organizací je součástí 
koncepčního řešení – Větrník totiž poskytuje své služby především dětem na území SML, 
Sluníčko naopak svou činností pokrývá regionální úroveň. Ke změně zřizovatelů by mělo dojít 
nejpozději do konce září 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže Větrník a Dětské 
centrum Sluníčko mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á   

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit záměr ke schválení zastupitelstvu města 
Liberec 

T: 25. 2. 2016 
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USNESENÍ Č. 107/2016 

Protokol o kontrole p. o. Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15 

Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná 
opatření. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem 
zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 18/2015 z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, 
příspěvková organizace, Liberec 5 se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 a 2014, dle 
přílohy 

USNESENÍ Č. 108/2016 

Podání žádosti o poskytnutí dotace na stavebně historický průzkum Liebiegova 
paláce 

Stručný obsah: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí fasády a střechy objektu, je nutno 
doplnit stávající projektovou dokumentaci. Původní stavebně historický průzkum budovy je 
třeba prohloubit a doplnit.  V důsledku toho je připravována projektová žádost statutárního 
města Liberec (dále jen "SML") na spolufinancování zhotovení stavebně historického 
průzkumu (dále jen" SHP") z Dotačního fondu Libereckého kraje - program 7.3 Stavebně 
historický průzkum. Celkové náklady na vyhotovení SHP jsou maximálně 200 tis. Kč. 
Maximální možné financování z v/u Dotačního fondu je částka ve výši 60 tis. Kč. Z vlastních 
zdrojů tak bude SML spolufinancovat vyhotovení SHP částkou ve výši 140 tis. Kč tj. 70 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání projektové žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 a použití 
finančních prostředků ve výši 140 tis. Kč (celkové náklady projektu jsou 200 tis. Kč, příspěvek 
z rozpočtu Libereckého kraje může činit max. 60 tis. Kč) 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace vč. příloh 
z dotačního fondu Libereckého kraje z programu 7.3 – Stavebně historický průzkum na Liberecký 
kraj 

T: 22. 2. 2016 (do 12:00 hodin) 

USNESENÍ Č. 109/2016 

Schválení projektového záměru „Zvýšení efektivity řízení obchodních společností 
statutárního města Liberec“ 

Stručný obsah: Schválení projektového záměru „Zvýšení efektivity řízení obchodních 
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společností statutárního města Liberec“ v rámci Výzvy č. 03_15_033 Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Cílem projektu je dosažení efektivního řízení městských obchodních 
společností, zvýšení informovanosti o jejich fungování a zvýšení možnosti představitelů 
statutárního města Liberec společnosti efektivně řídit. Náklady projektu budou 
spolufinancovány z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu 
nepřesáhnou 6 880 tis. Kč, z toho dotace činí 6 536 tis. Kč (95%). Spoluúčast SML bude činit 
max. 344 tis. Kč (5%). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Zvýšení efektivity řízení obchodních společností statutárního města 
Liberec“ dle přílohy č. 1 

2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací 

3. vedoucího projektu Zbyňka Vavřinu, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů 

4. zahájení přípravy projektu  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, ve spolupráci s vedoucím 
projektu: 
1. vypracovat předpokládaný časový plán projektu a předložit jej k projednání Projektové 

kanceláři 

T: 02/2016 

2. zpracování projektové žádosti do výzvy č. 03__15_033 Ministerstva práce a sociálních věcí 
a její předložení do RM 05 k projednání 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 110/2016 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Volnočasové plochy 
Liberec I" 

Stručný obsah: Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Volnočasové plochy Liberec I“ 
byla uzavřena dne 10. 4. 2015. Na základě zařazení do majetkové evidence statutárního města 
Liberec byla zjištěna nepřesnost investičních a neinvestičních položek rozpočtu projektu. 
V souladu s platnou legislativou došlo k úpravě některých položek a přesunu části výdajů 
z kategorie investiční do neinvestiční. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace tedy řeší 
změnu rozpočtu projektu, kdy investiční dotace je ve výši 20 143 689,39 Kč (původní výše 
21 601 755,61 Kč) a neinvestiční dotace ve výši 642 571,47 Kč (původní výše 581 033,17 Kč). 
Celkové způsobilé výdaje zůstávají beze změny. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Volnočasové plochy 
Liberec I“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 25. 2. 2016 
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USNESENÍ Č. 111/2016 

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. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit potřebné kroky pro 
vyhlášení veřejné zakázky Studie proveditelnosti a následná změna územního plánu města Liberec 
„Tramvajová trať Liberec centrum („Rybníček“) – Rochlice“  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 112/2016 

Změna v personálním obsazení Komise pro životní prostředí – odvolání člena 

Stručný obsah: Materiál předkládá RM žádost o souhlas s odvoláním člena komise 
Ing. Miroslava Chvály; a to z důvodu, že o uvolnění z funkce člena komise sám písemně požádal. 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

člena Komise pro životní prostředí, Ing. Miroslava Chválu 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit písemné informování Ing. Chvály o jeho 
odvolání z pozice člena Komise pro životní prostředí 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 113/2016 

Plošný sběr bioodpadu na území města Liberce 

Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá informaci o plošném 
nádobovém sběru biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu na území města Liberce 
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s návrhem záměru dalšího rozšiřování. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o realizaci plošného nádobového sběru biologicky rozložitelného odpadu rostlinného 
původu na území města Liberce v roce 2015 dle důvodové zprávy 

s c h v a l u j e  

záměr rozšíření plošného nádobového sběru biologicky rozložitelného odpadu o dalších 1 000 
kusů nádob na území města Liberce v roce 2016 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru ekologie a veřejného 
prostoru, v souladu s uzavřenou smlouvou a zákonem o veřejných zakázkách připravit realizaci 
rozšířeného plošného nádobového sběru bioodpadů  

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 114/2016 

Jednorázový prodej palivového dříví z veřejné zeleně a uzavření smlouvy 
s firmou Zelená biomasa a.s.  

Stručný obsah: Jedná se o schválení jednorázového prodeje palivového dříví z veřejné zeleně, 
a to z deponie v ulici Lukášovská v  k. ú. Starý Harcov a o  uzavření smlouvy s firmou Zelená 
biomasa a.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednorázový prodej palivového dříví z veřejné zeleně, a to z deponie v ulici Lukášovská v k. ú. 
Starý Harcov a  dále uzavření Smlouvy o prodeji palivového dříví s firmou Zelená biomasa a.s., 
Bohdaneč 87, IČ: 28280407, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru ekologie a veřejného 
prostoru, uzavřít s firmou Zelená biomasa a.s., Bohdaneč 87, IČ: 28280407 Smlouvu o prodeji 
palivového dříví z veřejné zeleně, uloženého na deponii v ulici Lukášovská,  k. ú. Starý Harcov 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 115/2016 

Podnět o zajištění bezpečného přecházení u ZŠ a MŠ ul. Krajinská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu podnět Základní školy a Mateřské školy pro 
tělesně postižené, Liberec, ve kterém žádají zajištění bezpečného přecházení přes komunikaci 
Krajinská v blízkosti křižovatky se silnicí Zhořelecká. Možným řešením by byla realizace 
přechodu pro chodce. 

Rada města po projednání 



 
 

20

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, p. o. přijatý 
pod CJ MML 009519/16 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení 
Variantu A 
zadání zpracování projektové dokumentace na zajištění bezpečného přecházení přes komunikaci 
Krajinská v blízkosti křižovatky se silnicí Zhořelecká 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat žadatele 
o výsledku projednání hromadného podnětu a zajistit realizaci přijatého usnesení 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 116/2016 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – chodník Kunratická 

Stručný obsah: Radě města je předkládána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
(věcného břemene) - „Kunratická – zřízení chodníku, k. ú. Starý Harcov“ na pozemek p. p. č. 
1507/1 v k. ú. Starý Harcov o výměře 780 m2. Služebnost bude sjednána bezúplatně, tak jak 
vyplývá ze způsobu zásahu do pozemku a dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného 
břemene schváleným Radou Libereckého kraje. Na tomto pozemku bude vybudována dopravní 
infrastruktura – chodník ve vlastnictví SML. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Kunratická – zřízení 
chodníku, k. ú. Starý Harcov“ a to mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomášovi Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti na stavbu „Kunratická – zřízení chodníku, k. ú. Starý Harcov“, a to mezi 
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 
do Zastupitelstva města Liberce 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 117/2016 

Výjimka z interního předpisu pro spolek Zachraňme kino Varšava  

Stručný obsah: Předmětem materiálu je žádost o schválení výjimky z interního předpisu pro 
zřizování služebností pro spolek Zachraňme kino Varšava ve věci přeložky plynovodní přípojky 
v ul. Frýdlantská z důvodu zřízení vjezdu do budovy. 

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

žádost spolku Zachraňme kino Varšava o prominutí úhrady za zřízení služebnosti ze dne 
20. 1. 2016 pod CJ MML 013395/16 ve věci zřízení dopravního vjezdu do kina Varšava 

s c h v a l u j e  

variantní řešení: 
VARIANTA A: 
udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebností pro spolek Zachraňme kino 
Varšava, Frýdlantská 285/16, Liberec 1, a to stanovením úhrady ceny za zřízení služebnosti pro 
technickou infrastrukturu ve výši 1.000,- Kč pro stavbu plynovodní přípojky v ul. Frýdlantská, 
k. ú. Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce 

T: 02/2016 

2. postupovat v souladu s přijatým usnesením. 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 118/2016 

Oprava komunikace Dr. M. Horákové I – zveřejnění předběžných informací 

Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje základní údaje připravované investiční akce 
„Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ zařazené do plánu 
odboru SM na rok 2016. Oprava komunikace navazuje na stavby vlastníků sítí technické 
infrastruktury (opravu vodovodu, kanalizace a plynovodu), které budou realizovány v roce 
2016. Předpokládaná cena je 19,4 mil. Kč vč. DPH. 
Dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je veřejný zadavatel podlimitní veřejné 
zakázky povinen odeslat minimálně jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení předběžné 
informace ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odeslání formuláře Oznámení předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek 
na připravovanou realizaci akce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-
Hradební“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek odeslání formuláře Oznámení předběžných informací 
k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek na připravovanou realizaci akce „Oprava komunikace 
Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ 

T: 04/2016 
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USNESENÍ Č. 119/2016 

Žádost o bezplatné vydání servisní parkovací karty pro MO Liberec – 
Vratislavice n. N. 

Stručný obsah: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou žádá o bezplatné vydání 
servisní parkovací karty v zóně rezidentsko-abonentní. Vratislavice expres je služba zřízená 
Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou. Jedná se o přepravu určenou všem 
občanům s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou, kteří jsou starší 60 let věku nebo jsou 
držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. (Osoby se sníženou soběstačností, které jsou zároveň držitelé 
průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou být doprovázeny max. jednou osobou). Osoby jsou 
přepravovány Renaultem Trafic – RZ 5L0 3302 s kapacitou devět míst, který řídí vyškolený 
řidič. Ten je také nápomocen při nástupu a výstupu přepravované osoby. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné vydání 1 kusu servisní parkovací karty pro Vratislavice expres službu (vozidlo Renault 
Trafic – RZ 5L0 3302) zřízenou Městským obvodem Liberec – Vratislavice Nad Nisou pro zónu 
rezidentsko-abonentní 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit bezplatné vydání 
1 kusu servisní parkovací karty pro Vratislavice expres službu (vozidlo Renault Trafic – RZ 5L0 
3302) zřízenou Městským obvodem Liberec – Vratislavice Nad Nisou 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 120/2016 

Uzavření smlouvy o „výpůjčce pozemku“ pro služební účely Policie ČR 

Stručný obsah: Policie ČR – Krajského ředitelství policie Libereckého kraje žádá o bezplatné 
vypůjčení části pozemku parc. č. 534 v k. ú. Liberec. Jde o zpevněnou asfaltovou plochu 
o výměře cca 354 m2 v ulici Pastýřská za účelem parkování služebních motorových vozidel 
Policie ČR. Na základě této žádosti bude uzavřena smlouva o výpůjčce části pozemku o výměře 
cca 354 m2 na ppč. 534 v k. ú. Liberec za účelem parkování služebních motorových vozidel 
Policie ČR mezi statutárním městem Liberec a ČR – Krajským ředitelstvím policie Libereckého 
kraje na dobu určitou a to do 30. června 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku části pozemku parc. č. 534 v k. ú. Liberec o výměře cca 354 m2 dle zákresu v mapě 
v příloze č. 2 pro ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje na dobu určitou do 30. června 
2016 za účelem využívání pozemku pro parkování služebních vozidel Policie ČR 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření smlouvy 
o výpůjčce 

T: bez zbytečného odkladu 
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USNESENÍ Č. 121/2016 

Dr. M. Horákové I – přeložky vedení ČEZ 

Stručný obsah: Při realizaci investiční akce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku 
Melantrichova-Hradební“ zařazené do plánu odboru SM na rok 2016 bude nutné provést 
přeložení a ochranu kabelů energetických a komunikačních vedení. 
Předkládaný materiál představuje postup investora nezbytný pro zajištění realizace 
připravované sdružené investice. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pro stavbu „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ 
předložený návrh „Smlouvy o realizaci přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě“ mezi společností ČEZ ICT Services, a.s., IČ 26470411, Duhová 1531/3, 
140 53 Praha 4 jako vlastníkem a Statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. 
Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I jako investorem dle přílohy č. 3 

2. pro stavbu „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ 
předložený návrh „Žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy“ statutárního města 
Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako žadatele 
adresované společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
jako provozovateli dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o realizaci přeložky podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě“ pro akci „Oprava komunikace 
Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ zajistit ve spolupráci s odborem právním 
a veřejných zakázek uzavření příslušného smluvního dokumentu a zajistit řádnou realizaci 
přeložky 

T: 04/2016 

2. po schválení předloženého návrhu „Žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy“ pro 
akci „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ zajistit 
odeslání této žádosti a následné uzavření příslušných smluvních dokumentů 

T: 04/2016 

3. zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2016 na akci „Oprava 
komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ finanční prostředky na 
realizaci přeložek distribučního a komunikačního zařízení 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 122/2016 

Smlouva o spolupráci – Bytová výstavba – Zelená Střecha 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je společný postup LB Investu a Města při 
přípravě, zajištění realizace a financování „Projektové dokumentace na zkapacitnění křižovatky 
Švermova – Žitavská v rámci výstavby Bytový dům – Zelená střecha, Liberec – Františkov“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby dle přílohy č. 1. jejímž předmětem je 
společný postup společnosti LB Invest s.r.o. a statutárního města Liberec při přípravě, zajištění 
realizace a financování projektové dokumentace na zkapacitnění křižovatky Švermova – Žitavská 
v rámci výstavby „Bytový dům – Zelená Střecha, Liberec – Františkov“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit oboustranný podpis „ Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby“  

T: 02/2016 

2. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši 252 890,- Kč 
a současně navýšit výdajovou položku odboru správy veřejného majetku projektová 
dokumentace neinvestičních akcí. 

T: 04/2016  

USNESENÍ Č. 123/2016 

Plnění plánovacích smluv 2009 – 2015 

Stručný obsah: RM je předkládán materiál, který informuje o plnění plánovacích a darovacích 
smluv na stavby komunikací včetně příslušenství vyhotovených odborem správy veřejného 
majetku v období 2009 – 2015. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přehled plánovacích a darovacích smluv na stavby komunikací včetně příslušenství vyhotovených 
odborem správy veřejného majetku a jejich plnění v letech 2009-2015 dle „přílohy č. 1” 

USNESENÍ Č. 124/2016 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Bezbariérová trasa Husova – 
Zvolenská 

Stručný obsah: Radě města je předkládána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
(věcného břemene) – „Bezbariérová trasa č. 2 v k. ú. Liberec“ na pozemek p. p. č. 5771/5 v k. ú. 
Liberec o výměře 6965 m2. Služebnost bude sjednána za cenu 350 Kč, tak jak vyplývá ze 
způsobu zásahu do pozemku a dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene 
schváleným Radou Libereckého kraje. Na tomto pozemku bude vybudována dopravní 
infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti – úprava přechodů pro chodce ve vlastnictví SML. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Bezbariérová trasa č. 2 
v k. ú. Liberec“ a to mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 
80 Liberec 2, IČ: 70891508, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
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služebnosti na stavbu „Bezbariérová trasa č. 2 v k. ú. Liberec“, a to mezi statutárním městem 
Liberec a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 do zastupitelstva 
města Liberce 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 125/2016 

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec na provoz areálu koupaliště Sluníčko 

Stručný obsah: Na základě žádosti o dotaci na provoz areálu koupaliště Sluníčko v roce 2016 od 
Petra Poldy, jednatele Zájmového sdružení koupaliště, se sídlem Wintrova 493/28, Liberec II, 
IČ: 46744339, předkládáme radě města Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec na provoz areálu koupaliště Sluníčko v roce 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Zájmové sdružení 
koupaliště, zastoupenému Petrem Poldou, se sídlem Wintrova 493/28, 460 01 Liberec 2, 
IČ: 46744339, ve výši Kč 50.000,- na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2016 

2. uzavření 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 podpis této veřejnoprávní smlouvy 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 126/2016 

Uzavření nové Nájemní smlouvy městského fotbalového areálu U Nisy v Liberci 

Stručný obsah: statutární město Liberec uzavřelo dne 27. 10. 2000 s FC SLOVAN LIBEREC a.s. 
nájemní smlouvu na dobu určitou s platností do 30. 6. 2011. Smlouva se automaticky 
prodlužovala o dalších pět let, nebyl-li oznámen záměr ukončit smluvní vztah stávajícímu 
nájemci nejpozději 12 měsíců před ukončením nájemního poměru. SML se rozhodlo smluvní 
vztah s platností na dobu určitou do 30. 6. 2016 neprodloužit a ukončit ho písemným oznámením 
nájemci 12 měsíců předem na základě usnesení RM č. 547/2015 ze dne 16. 6. 2015. Cílem 
ukončení nájemní smlouvy bylo nastavení nových smluvních podmínek pro nájem fotbalového 
areálu U Nisy od 1. 7. 2016, pronajmutí majetku jako celku, optimální nastavení parametrů pro 
provádění oprav a údržby areálu a stanovení ceny pronájmu dle znaleckého posudku. SML 
zveřejnilo zájem pronájmu fotbalového stadionu na úřední desce ve dnech 7. 1. 2016 -
 23. 1. 2016. Na nabídku reagoval pouze jeden uchazeč FC SLOVAN Liberec a.s., který zaslal 
v řádném termínu přihlášku na "Nájem fotbalového areálu U Nisy. V době zveřejnění záměru 
pronájmu si SML objednalo zpracování znaleckého posudku o obvyklé výši nájemného 
fotbalového areálu U Nisy v Liberci. Za využití přihlášky stávajícího nájemce, znaleckého 
posudku a jednáních se zástupci FC SLOVAN Liberec a.s. odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu předkládá radě města ke schválení návrh dvouleté Nájemní smlouvy městského 
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fotbalového areálu U Nisy v Liberci ke schválení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků tvořících městský fotbalový areál U Nisy 
v Liberci mezi statutárním městem Liberec a FC SLOVAN LIBEREC a.s. na dobu určitou od 
1. 7. 2016 od 30. 6. 2018 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření Nájemní smlouvy městského 
fotbalového areálu U Nisy v Liberci č. CJ MML 025450/16 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 127/2016 

Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 2. pololetí roku 2015 

Stručný obsah: Na základě schválené Koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování 
Městského stadionu Liberec ze dne 26. listopadu 2009 předkládá odbor cestovního ruchu, 
kultury a sportu Zprávu o činnosti areálu za 2. pololetí roku 2015. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 2. pololetí roku 2015 dle přílohy 

USNESENÍ Č. 128/2016 

Příkazní smlouva o správě Skateparku v Liberci mezi statutárním městem 
Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s.  

Stručný obsah: Statutární město Liberec je vlastníkem pozemku par. č. 1679/1, v k. ú. Liberec, 
včetně veškerého vybavení a zařízení. Tento pozemek je využíván veřejností jako Skatepark 
Liberec. Od roku 2015 zajišťuje provoz a správu Skateparku formou příkazní smlouvy 
Sportovní areál Ještěd a. s. (příkazce) a má zájem ho provozovat a spravovat po dobu dalších tří 
let, do roku 2018, pravidelně v měsících březen – listopad. Roční odměna za plnění předmětu 
příkazní smlouvy činí 65.000 Kč bez DPH, za tři roky zaplatí SML (příkazník) celkovou částku 
195.000 Kč bez DPH. Z uvedeného důvodu předkládáme výjimku 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 zadávání veřejné zakázky „Správa Skateparku 
v Liberci“ a návrh příkazní smlouvy v příloze č. 1. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky „Správa Skateparku v Liberci“ 

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Sportovní areál Ještěd a. s., se sídlem 
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Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 37 941 

3. uzavření příkazní smlouvy se společností Sportovní areál Ještěd a. s., dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření této příkazní smlouvy dle přílohy č. 1 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 129/2016 

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub českých turistů 

Stručný obsah: Příspěvek Klubu českých turistů z rozpočtu statutárního města Liberce na 
obnovu turistického značení v Liberci a jeho okolí. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberce spolku Klub českých turistů, se 
sídlem Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1, IČ: 00505609 ve výši 49 800 Kč,- na plnění 
plánu činnosti značkářského obvodu Liberec dle přílohy č. 2 

2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis této dotační smlouvy 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 130/2016 

Žádost o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 
pro rok 2016 na náklady likvidace společnosti "Spacium, o.p.s." 

Stručný obsah: Zastupitelstvo města Liberec vzalo na vědomí zrušení společnosti 
Spacium, o.p.s., IČ 26479320 se sídlem v Liberci, s likvidací ke dni 31. 12. 2015 usnesením 
č. 308/2015 ze dne 26. 11. 2015. Správní rada společnosti v závěru roku 2015 (22. 12. 2015) 
jmenovala do funkce likvidátora společnosti Spacium o.p.s. advokáta Mgr. Jiřího Kafku, který 
se písemně obrátil na SML s žádostí o poskytnutí dotace na nezbytné provozní náklady spojené 
s likvidací společnosti. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

VARIANTU 1 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec žadateli Spacium, o.p.s., IČ 264 79 320, 
ve výši 41 380 Kč na náklady spojené s likvidací této obecně prospěšné společnosti a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí dle přílohy č. 2, za podmínky, že likvidátor bude 
iniciovat zahájení insolvenčního řízení 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, informovat 
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likvidátora společnosti Spacium, o.p.s. o přijatém usnesení rady a postupovat dle schválené 
varianty 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 131/2016 

Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy – činnost Jednotného 
kontaktního místa (dále jen "JKM") v roce 2016 

Stručný obsah: od roku 2009 je na vybraných obecních živnostenských úřadech vykonávána 
činnost JKM. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na 
výkon činnosti JKM v roce 2016 ve výši 300 000,- Kč. Finanční prostředky lze využít na úhradu 
provozních nákladů, části hrubé mzdy a odměn, seminářů a nákladů na regionální propagaci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí neinvestiční dotace na výkon činnosti Jednotného kontaktního místa v roce 2016 v celkové 
výši 300 000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit zařazení příslušné poskytnuté dotace 
v celkové výši 300 000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření 

T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 

USNESENÍ Č. 132/2016 

Darovací smlouva MLÝN PERNER 

Stručný obsah: Uzavření darovací smlouvy mezi MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., 
(dárce) a statutárním městem Liberec (obdarovaný). Předmětem darovací smlouvy je peněžitý 
dar ve výši 20.000,- 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 MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., a statutárním městem 
Liberec dle přílohy  

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, výše uvedenou darovací smlouvu podepsat 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 133/2016 

Darovací smlouva PIVOVAR SVIJANY 

Stručný obsah: Uzavření darovací smlouvy mezi Pivovar Svijany a.s., (dárce) a statutárním 
městem Liberec (obdarovaný). Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši 20.000,- 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 Pivovar Svijany 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. 134/2016 

Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

Stručný obsah: Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s. o struktuře 
financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

text předloženého Manažerského souhrnu - Shrnutí dokumentu „Analýza realizovatelnosti projektu 
Modernizace KNL – Etapa č. 1“ (verze 050216) 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál Krajské nemocnici Liberec, a. s., se sídlem 
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933 v celkové výši 
212.447.797,- Kč poskytnutých v období 2017 – 2035 a to v devatenácti pravidelně se 
opakujících splátkách splatných vždy do 30. 6. jednotlivého kalendářního roku, přičemž 
první splátka je splatná 30. 6. 2017 ve výši 5.447.797,- Kč a zbylých osmnáct splátek je 
splatných ve výši 11.500.000 Kč, na financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ 

2. se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři z 6. 11. 2013 uzavřené mezi Libereckým 
krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ: 70891508, statutárním městem Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978 a městem Turnov, se sídlem 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227, dle přílohy č. 2 

3. se zněním Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu statutárního 
města Liberec, mezi statutárním městem Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. se 
sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933 na financování 
projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města 
Liberec 

T: 25. 2. 2016 
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Schválení projektového záměru Technopark Liberec 

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

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 135/2016 

Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční 
období 2016 – 2020 

Stručný obsah: Předsedkyně Okresního soudu v Liberci předkládá radě města návrh na volbu 
přísedících OS pro funkční období 2016 – 2020. Jmenovaní splňují stanovené předpoklady podle 
§ 60 odst. 1, 2 a § 64 odst. 3 zák. č. 6/2002 Sb. v platném znění, a proto doporučuje, aby byli 
zvoleni přísedícími OS v Liberci. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem osob: 

Blažková Ilona 

Kočová Dagmar 

Löfflerová Simona 

na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2016 – 2020 

a  u k l á d á  

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit zastupitelstvu města návrh na volbu 
přísedících Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2016 – 2020 

T: 25. 2. 2016 

2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit pozvání navržených kandidátů na 
zasedání zastupitelstva města dne 25. 2. 2016 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 136/2016 

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. března 2016  

Stručný obsah: Navrhovaná úprava organizačního řádu mění přílohu č. 2 Funkční náplně 
odborů, konkrétně odboru právního a veřejných zakázek a odboru hlavního architekta a to na 
základě přesunu vydávaní stanovisek města ve správních řízeních a nutnosti upřesnění vydávání 
územně plánovací informace a dále na základě podané dotační žádosti na projekt „Podpora 
terénní práce Liberec“ a v souladu se schváleným Memorandem o spolupráci mezi SML 
a odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR na odboru školství a sociálních věcí, 
u kterého současně z důvodu zabezpečení souvisejícího nárůstu činnosti je navrženo navýšení 
počtu pracovních míst o dvě pracovní pozice na poloviční úvazek a jedné pracovní pozice pro 
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zajištění strategického plánu sociálního začleňování na plný úvazek. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. následující změnu platného Organizačního řádu  

2. změnu funkční náplně odboru právního a veřejných zakázek, odboru hlavního architekta 
a odboru školství a sociálních věcí v příloze č. 2, Organizačního řádu dle důvodové zprávy 
(příloha č. 2), s účinností od 1. 3. 2016 

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

s t a n o v u j e  

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 
Magistrátu města Liberec na 410 (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený), s účinností 
od 1. 3. 2016 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města návrh na změnu 
rozpočtu související se změnou organizačního řádu a vytvořením nových pracovních míst 

T: do 30. 4. 2016 

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

stanoveným počtem zaměstnanců, provést opatření pro realizaci přijatých usnesení 

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

T: do 29. 2. 2016 

Aktualizace Jednacího řádu Rady města v souvislosti se změnami stanov 
obchodních společností města 

Stručný obsah: Změna jednacího řádu se týká především úpravy jednání Rady města 
v působnosti valné hromady. Do návrhu se promítá nová terminologie ze Zákona o obchodních 
korporacích a reaguje se na změny stanov v obchodních společnostech ve vlastnictví SML. 
V neposlední řadě jsou aplikována doporučení dobré praxe na informování zastupitelů 
o činnosti obchodních společností ve vlastnictví SML. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 137/2016 

Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2016 

Stručný obsah: Radě města Liberce je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady 
města, tento přehled je následně předložen na vědomí i Zastupitelstvu města Liberce a to 
formou informace. 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2016 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
navrženy v předložené zprávě 

USNESENÍ Č. 138/2016 

Hodnocení 1. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 1. 2016 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které 
se konalo dne 28. ledna 2016, pana primátora, náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, 
náměstka primátora Tomáše Kyselu, náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka 
primátora Mgr. Jana Korytáře, tajemníka MML Ing. Jindřicha Fadrhonce 

USNESENÍ Č. 139/2016 

Organizační zajištění 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
25. února 2016 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 2. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. února 2016 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období  
2016 – 2020 

4. Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

5. Prodej pozemků Libereckému kraji  

6. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků  

7. Majetkoprávní operace – směna pozemků 

8. Majetkoprávní operace – záměr směny – prodeje pozemků 

9. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – ul. Čechova 

10. Nevyužití předkupního práva – garáž n poz .p. č.4158/8, k. ú. Liberec 

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

12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Volnočasové plochy Liberec I" 

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - chodník Kunratická  

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Bezbariérová trasa Husova – Zvolenská 
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15. Dohoda o narovnání mezi SML a Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ  

16. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb 
poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na 
rok 2016 

17. Záměr vzájemného převodu p. o. Dům dětí a mládeže Větrník a Dětské centrum Sluníčko 
mezi Libereckým krajem a SML 

18. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML na provoz koupaliště 
Vápenka  

19. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML JIZERSKÉ, o. p. s. 

20. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 1. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 28. 1. 2016  

21. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Strategické podklady pro investiční a dotační politiku SML  

II. Nevyčerpané prostředky určené k realizaci projektu „Podpora plnění standardů sociálně 
právní ochrany dětí na SML“ 

III. Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2016 
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Přílohy: 

k usnesení č. 101/2016 
k usnesení č. 102/2016 
k usnesení č. 103/2016 
k usnesení č. 104/2016 
k usnesení č. 107/2016 
k usnesení č. 109/2016 
k usnesení č. 110/2016 
k usnesení č. 113/2016 
k usnesení č. 114/2016 
k usnesení č. 116/2016 
k usnesení č. 120/2016 
k usnesení č. 121/2016 
k usnesení č. 123/2016 

k usnesení č. 124/2016 
k usnesení č. 125/2016 
k usnesení č. 126/2016 
k usnesení č. 127/2016 
k usnesení č. 128/2016 
k usnesení č. 129/2016 
k usnesení č. 130/2016 
k usnesení č. 131/2016 
k usnesení č. 132/2016 
k usnesení č. 133/2016 
k usnesení č. 134/2016 
k usnesení č. 136/2016 

 

V Liberci dne 18. února 2016 

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

 



Příloha č. 1 1 

Smlouva o výpůjčce 
č. … 

 
uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,  
IČO 262 978, 
zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města, 
ve věci této smlouvy zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
(dále jen „půjčitel“) 
 

a 
 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Krejčího 1172/3, Liberec VI,  
IČO 65100654, 
zastoupená Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou organizace 
(dále jen „vypůjčitel“) 
 
 
 

I . 
Předmět a účel výpůjčky 

 
1.1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. …., bytový dům, umístěné 

na pozemku p.č. …., v obci Liberec, katastrální území a část obce Liberec VI – 
Rochlice, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1, vedené u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec (dále jen „budova“).  
 

1.2. V budově se nachází byt č. …. o celkové výměře …. m2, umístěný ve … nadzemním 
podlaží (dále jen „byt“). Podrobný popis a specifikace bytu je v evidenčním a 
výpočtovém listě, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

 
1.3. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli byt specifikovaný v čl. I odst. 1.2. této 

smlouvy k bezplatnému užívání za účelem poskytování sociální služby „domov pro 
seniory“ dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.   

 
 
 

II . 
Doba výpůjčky 

 
2.1.  Smluvní strany sjednávají výpůjčku bytu na dobu neurčitou. 
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III. 

Služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky 
 

3.1. Půjčitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání výpůjčky bytu dodávku služeb, jejichž 
poskytování je s užíváním bytu spojeno. Rozsah služeb spojených s užíváním bytu 
zajišťovaných půjčitelem je uveden v příloze č. 1 – evidenční a výpočtový list.  
 

3.2. Vypůjčitel se zavazuje platit půjčiteli zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Výše a 
rozpis záloh na služby je stanovena dohodou smluvních stran v příloze č. 1 – evidenční 
a výpočtový list. Výše zálohy je dohodnuta s přihlédnutím k poměru plochy bytu ve 
výpůjčce k celkové ploše budovy.  

 
3.3. Zálohy na služby je vypůjčitel povinen platit půjčiteli měsíčně, vždy k 15. dni běžného 

měsíce na účet půjčitele č. 4407182/0800, pod variabilním symbolem …. První úhrada 
záloh bude vypůjčitelem provedena za měsíc …. 

 
3.4. Vypůjčitel si sám smluvně zajistí a na své náklady hradí dodávky elektrické energie do 

vypůjčeného bytu a dále odvoz komunálního odpadu. Rovněž tak vypůjčitel hradí na 
své náklady případné telefonní poplatky a další náklady spojené s výkonem své 
činnosti. 

 
3.5. Ceny služeb půjčitel písemně vyúčtuje vypůjčiteli oproti zaplaceným zálohám na služby 

vždy jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do čtyř měsíců po té, co obdrží konečné 
vyúčtování za celou budovu. Vznikne-li na straně vypůjčitele přeplatek, je půjčitel 
oprávněn jej započíst proti jakýmkoliv pohledávkám, které vznikly půjčiteli za 
vypůjčitelem v souvislosti s touto smlouvou o výpůjčce. Nedojde-li k tomuto zápočtu 
a nedohodnou-li se strany na jiném postupu, je nedoplatek či přeplatek vyplývající 
z vyúčtování služeb splatný nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování 
vypůjčiteli. 

 
 

IV . 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli byt ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu 

užívání a v tomto stavu jej na své náklady udržovat. O předání a převzetí bytu sepíší 
smluvní strany předávací protokol (příloha č. 2). 
 

4.2. Vypůjčitel se zavazuje užívat byt řádně, v souladu s účelem, který je v této smlouvě 
dohodnut, a způsobem pro sjednaný účel obvyklým. 
 

4.3. Vypůjčitel je dále povinen: 
 

a) chránit byt a budovu před poškozením, dodržovat příslušná ustanovení 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů tak, aby nevznikla škoda na 
zdraví, majetku, případně životním prostředí; 

b) zajišťovat a provádět na svoje náklady běžnou údržbu a drobné opravy bytu 
v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy; 

c) oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřebu jiných, než drobných oprav a 
údržby bytu; zároveň je vypůjčitel povinen umožnit provedení těchto i jiných 
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nezbytných oprav bytu, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti 
vznikne; 

d) zajišťovat na svoje náklady úklid ve vypůjčeném bytě; 
e) dodržovat po celou dobu výpůjčky pravidla obvyklá pro chování v budově tak, 

aby nedocházelo k narušování řádného pořádku a společného soužití v budově; 
f) zajistit dodržování povinností souvisejících s užíváním bytu a budovy těmi, 

kterým vypůjčitel umožní vstup do budovy a bytu; vypůjčitel odpovídá za veškeré 
škody způsobené takovými třetími osobami na majetku či zdraví. 
 

4.4. Vypůjčitel má právo na náhradu nákladů, které vynaložil na opravu, k níž je povinen dle 
této smlouvy půjčitel, ačkoli její potřebu půjčiteli řádně oznámil a ten ji bez zbytečného 
odkladu neprovedl, nebo pokud vypůjčitel provedl opravu sám se souhlasem půjčitele.  
 

4.5. Vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy, přestavby či změny vypůjčeného 
bytu bez předchozího písemného souhlasu půjčitele. Porušení této povinnosti je 
považováno za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s touto smlouvou a půjčitel může 
požadovat po vypůjčiteli předčasné vrácení bytu. 
 

4.6. Veškeré úpravy, přestavby či změny bytu provedené se souhlasem půjčitele musí 
vypůjčitel provádět řádně, s náležitou odbornou péči a v souladu s příslušnými 
právními, technickými či jinými předpisy. Vypůjčitel je povinen ke dni skončení 
výpůjčky na své náklady odstranit veškeré provedené úpravy, přestavby či změny bytu a 
tento uvést do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
 

4.7. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli a třetím osobám za jakékoliv případné škody na majetku a 
zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním jakýchkoliv úprav, přestavby či změn bytu, a 
to bez ohledu na to, zda byly prováděny vypůjčitelem bez souhlasu nebo se souhlasem 
půjčitele.  
 

4.8. Vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčený byt ani jeho část do užívání třetí osobě. 
Porušení této povinnosti je považováno za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s touto 
smlouvou a půjčitel může požadovat po vypůjčiteli předčasné vrácení bytu. 
 

4.9. Půjčitel je oprávněn vstupovat do bytu v přítomnosti osoby vypůjčitelem k tomu 
pověřené, zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy a k 
provádění oprav a údržby bytu, které má dle této smlouvy provádět půjčitel. 

 
 

V. 
Ukončení výpůjčky 

 
5.1. Výpůjčka skončí písemnou dohodou uzavřenou mezi půjčitelem a vypůjčitelem. 

 
5.2. Výpůjčku dle této smlouvy lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních 

stran. Výpovědní doba se sjednává tříměsíční a začíná běžet prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď lze dát i bez 
udání důvodu.   
 

5.3. Výpůjčka skončí též vrácením předmětu výpůjčky půjčiteli. Vypůjčitel je oprávněn 
kdykoliv vrátit půjčiteli předčasně byt, ledaže by tím vznikly půjčiteli obtíže. 
V takovém případě může vypůjčitel předčasně byt vrátit pouze s písemným souhlasem 
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půjčitele. Vypůjčitel je však povinen vrátit byt, pokud jej již nepotřebuje. Vypůjčitel je 
povinen v takovém případě vrátit byt půjčiteli do 1 měsíce od doby, kdy skončila 
potřeba výpůjčky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
 

5.4. Půjčitel se může domáhat vrácení bytu a vypůjčitel je povinen byt vrátit v případě, že 
vypůjčitel užívá byt v rozporu s touto smlouvu, zejm.: 

 
a) neužívá-li byt řádně a ke sjednanému účelu,  
b) neuhradí-li půjčiteli řádně a včas náklady na služby spojené s užíváním bytu,  
c) poruší-li povinnosti stanovené v čl. III této smlouvy, 
d) pozbude-li vypůjčitel oprávnění k poskytování sociálních služeb „domov pro 

seniory“. 
 

5.5. Ke dni skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen předat vyklizený a vymalovaný byt 
zástupci půjčitele se vším vybavením a zařízením ve stavu, v jakém jej převzal, tj. ve 
stavu odpovídajícímu předávacímu protokolu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 
V případě nesplnění této povinnosti je povinen uhradit vypůjčiteli náklady na uvedení 
bytu do tohoto stavu. O předání bytu včetně vybavení sepíší smluvní strany písemný 
protokol.  

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
6.1. Poskytnutí bytu vypůjčiteli do bezúplatného užívání za účelem poskytování sociálních 

služeb dle této smlouvy představuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU. Vypůjčitel byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních 
služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb 
v obecném hospodářském zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého 
kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015 (dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec 
touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého kraje a podpora poskytnutá touto 
smlouvou ve formě bezúplatného užívání bytu je veřejnou podporou poskytnutou v 
souladu Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 
1. 2012. 
 

6.2. Právní vztahy a práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
6.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě dohody obou smluvních stran 

formou písemných dodatků.  
 

6.4. Tato smlouva o výpůjčce je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží vypůjčitel a dvě vyhotovení obdrží půjčitel. 
 

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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6.6. 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. 
 

6.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o výpůjčce řádně přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu a souhlasí s ní, a že ji uzavírají na základě jejich svobodné, pravé a vážné 
vůle, nikoliv v omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  
 

6.8. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: Uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo schváleno Radou 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne … …. 

 
 
 
 
V Liberci dne  … 
 
 
 
 
_________________________________                  _________________________________ 
                        půjčitel                                                                    vypůjčitel 
                     Mgr. Pavel Kalous 
        vedoucí odboru školství a soc. věcí 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 evidenční a výpočtový list 
č. 2 předávací protokol  
č. 3 seznam drobných oprav  
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Příloha č. 1 

Dohoda o narovnání 

č. … 

 

statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
číslo bankovního účtu: 4407182/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 
(dále jen „SML“) 
 
a 
 
Bytové družstvo VLNAŘSKÁ 
se sídlem Masarykova 12, Liberec 1, 46001 
IČ 25474995 
zastoupené Mgr. Michalem Mochalem, předsedou představenstva, a Ing. Jiřím Kubínem, 
místopředsedou představenstva 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, 
vložka 665   
číslo bankovního účtu: ČSOB, 270157251/0300 
  
(dále jen „Družstvo“) 
 

 
PREAMBULE 

 
Vzhledem k tomu, že: 
 

1. Společnou výstavbou na základě Smlouvy o sdružení investorů č. 7003/03/0044 (dále 
jen „smlouva o sdružení investorů“) ze dne 7.11.2003 se SML a Družstvo (oba 
společně dále jen „smluvní strany“ ) staly spoluvlastníky bytových domů č.p. 1117, 
1118, 1119 v ul. Hedvábná a 1120 v ul. Kašmírová v Liberci (dále jen „bytové 
domy“); 
 

2. Mandátní smlouvou č.j. 7003/03/0045 ze dne 26.11.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
12.7.2005 (dále jen „Mandátní smlouva“) bylo Družstvo pověřeno kompletní správou 
bytových domů, uzavíráním nájemních smluv, vybíráním a vymáháním nájemného a 
dalšími souvisejícími činnostmi; 
 

3. Na základě rozhodnutí o přijetí do družstva z roku 2004 a 2006 se SML stalo členem 
Družstva a smlouvami o přidělení družstevní jednotky mu bylo přiděleno celkem 19 
bytů k užívání v předmětných bytových domech (dále jen „městské byty“ ).  
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4. SML přiděluje městské byty do nájmu žadatelům o byt, přičemž nájemné a úhrady za 
služby spojené s nájmem vybírá od nájemců městských bytů Družstvo prostřednictvím 
svého správce – společnosti Interma Byty, a.s. Výnos z nájemného z městských bytů 
přeposílá správcovská společnost městu; 
 

5. Mezi smluvními stranami došlo ke konfliktu ohledně úhrady dluhů na nájemném a na 
službách spojených s nájmem po zemřelých nájemnících městských bytů; 
 

6. Družstvo ke dni uzavření této dohody zadržuje SML výtěžek z vybraných nájmů 
z městských bytů za rok 2011 v celkové výši 187.823,- Kč, a to z důvodu výše 
uvedených dluhů nájemců městských bytů za služby, kdy tito nájemci nehradili 
náklady za služby, které jim v průběhu trvání nájmu vznikly, a které byly uhrazeny 
z vlastních prostředků Družstva. Družstvo požaduje po SML, jakožto družstevníkovi, 
uhradit dlužné náklady za služby spojené s užíváním městských bytů; 
 

7. SML podalo dne 20.7.2015 žalobu o zaplacení zadrženého výnosu z nájmů. Řízení je 
vedeno u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 23 C 259/2015. Tento soud před 
projednáním věci nařídil v souladu s §100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění, stranám účast na mediačním setkání, jehož se strany 
zúčastnily dne 8.1.2016 a za účasti mediátorky Mgr. Ilony Šrollové došly k řešení, 
které je obsahem této dohody; 
 

8. Aby se do budoucna předešlo obdobným sporům a nejasnostem ohledně vzájemných 
vztahů, práv, povinností a odpovědností ve vztahu k městským bytům, mají smluvní 
strany v úmyslu vyjasnit, narovnat a nově upravit otázky správy městských bytů do 
budoucna; 
 

9. Na základě proběhlého mediačního setkání a dalších vzájemných jednáních dospěly 
smluvní strany k dohodě o narovnání vzájemných práv a povinností a řešení sporů 
mezi smluvními stranami;  

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1903 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto dohodu o narovnání (dle 
jen „Dohoda“):  

 

1. Předmět dohody 
 

1.1.Předmětem této Dohody je úplné narovnání práv, povinností, nároků a vzájemných 
právních vztahů mezi smluvními stranami ohledně družstevních městských bytů 
v bytových domech č.p. 1117, 1118, 1119 v ul. Hedvábná a 1120 v ul. Kašmírová 
v Liberci ve spoluvlastnictví SML a Družstva, a to vzniklých do dne uzavření této 
Dohody, a za podmínek uvedených v této Dohodě tato práva, povinnosti, nároky a 
vzájemné vztahy nahradit novými a smírně tak vyřešit veškeré spory a nejasnosti 
vzniklé mezi SML a Družstvem do dne uzavření této Dohody. 
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2. Narovnání sporných dluhů a pohledávek 
 

2.1.Smluvní strany prohlašují, že ke dni účinnosti této Dohody: 
 

2.1.1. SML má za Družstvem pohledávku ve výši 187.823 Kč (slovy: 
stoosmdesátsedmtisícosmsetdvacettři korun českých) představující výtěžek 
z nájmu městských bytů vybraných Družstvem za období leden – červen 2011 a 
nevyplacených SML (dále jen „zadržené nájemné“); 

 
2.1.2. Nájemcem městského bytu č. 26 v bytovém domě č.p. 1118/9 v ul. Hedvábná 

byl pan Rudolf Jaňour, který zemřel v roce 2010 a zanechal dluh na úhradách za 
služby spojené s užíváním městského bytu v celkové výši 28.111 Kč (slovy: 
dvacetosmtisícstojedenáct korun českých) (dále jen „dluh 1“), nezanechal však 
jakýkoliv další majetek. O zaplacení této dlužné částky nebylo žádné soudní 
řízení vedeno. 
 

2.1.3. Nájemcem městského bytu č. 26 v bytovém domě č.p. 1117/7 v ul. Hedvábná 
byl pan Zdeněk Fork, který zemřel v roce 2012 a zanechal dluh na úhradách za 
služby spojené s užíváním městského bytu v celkové 93.264 Kč,- (slovy: 
devadesáttřitisícdvěstěšedesátčtyři korun českých) (dále jen „dluh 2“), 
nezanechal však jakýkoliv další majetek. O zaplacení této dlužné částky bylo 
Družstvem jako žalobcem vedeno proti panu Forkovi řízení u Okresního soudu 
v Liberci, sp. zn. 33C 100/2011, avšak pro úmrtí žalovaného bylo soudní řízení 
v roce 2013 zastaveno. 
 

2.1.4. Nájemcem městského bytu č. 38 v bytovém domě č.p. 1118/9 v ul. Hedvábná je 
pan Miloslav Dostál, který má dluh z titulu nájmu městského bytu v celkové 
výši 133.356 Kč (slovy: stotřicettřitisíctřistapadesátšest korun českých) (dále jen 
„dluh 3“), z toho činí dluh na nájemném 54.314 Kč,- (slovy: 
padesátčtyřitisíctřistačtrnáct korun českých) a dluh na úhradách za služby 
spojené s užíváním městského bytu 79.042 Kč,- (slovy: 
sedmdesátdevěttisícčtyřicetdva korun českých). O zaplacení dluhu 3 nebylo 
vedeno žádné soudní řízení.    

 
2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujícím vyřešení zadrženého nájemného 

a dlužných částek po výše uvedených nájemnících: 
 

2.2.1. Dluh 1 ve výši 28.111 Kč (slovy: dvacetosmtisícstojedenáct korun 
českých) přebírá Družstvo, které na úhradu tohoto dluhu neobdrží platbu 
od SML, nýbrž dluh 1 bude uhrazen správcovskou firmou INTERMA 
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BYTY, a.s. formou slevy za služby poskytované dle mandátní smlouvy 
uzavřené mezi správcovskou firmou a Družstvem. 

  
2.2.2. Dluh 2 ve výši 93.264 Kč,- (slovy: devadesáttřitisícdvěstěšedesátčtyři 

korun českých) přebírá SML a zavazuje se jej uhradit BDV, a to do 30 dnů 
od uzavření této dohody bezhotovostním převodem na účet Družstva, č.úč.: 
270157251/0300. 
 

2.2.3. Družstvo se zavazuje uhradit SML zadržené nájemné ve výši 187.823 Kč 
(slovy: sto osmdesát sedm tisíc osm set dvacet tři korun českých), a to do 
30 dnů od uzavření této dohody bezhotovostním převodem na účet SML, č. 
úč.: 4407182/0800. 
 

2.2.4. SML a Družstvo se vůči sobě vzdávají nároku na úhradu příslušenství 
dluhů a pohledávek dle odst. 2.2.1 až 2.2.3. této dohody, a to v plném 
rozsahu. 

 
2.2.5. V návaznosti na ujednání čl. III této Dohody, SML přebírá „správu“ dluhu 

3 pana Miloslava Dostála. Správou dluhu se rozumí evidování dluhu, 
zajištění postupu a podniknutí vhodných, účelných a nezbytných kroků 
k vymožení dlužné částky od dlužníka, evidence obdržených splátek dluhu 
3 a jejich vyúčtování ve vztahu k Družstvu. Družstvo tímto výslovně 
souhlasí a zmocňuje SML k uzavření dohody o splátkách s panem 
Mi loslavem Dostálem, jejíž součástí bude uznání dluhu 3 co do důvodu a 
výše. Splátky dluhu budou poukazovány na účet SML. SML se zavazuje 
provádět vyúčtování uhrazených splátek dluhu 3 a obdrženou částku 
připadající na dluh na službách poukázat Družstvu měsíčně, a to vždy do 
15. dne následujícího měsíce, nedohodnou-li se strany jinak.  V případě, že 
SML přistoupí k vymáhání dluhu 3 soudní cestou, SML jednou ročně 
provede vyúčtování vymožených částek a poměrnou část připadající na 
dluh na službách poukáže Družstvu. 

 
2.3.V případě prodlení povinné strany se zaplacením částek dle odst. 2.2.2. a 2.2.3. je 

oprávněná strana oprávněna požadovat po povinné straně úrok z prodlení v zákonné 
výši. 
 

2.4.Smluvní strany shodně prohlašují, že vypořádáním dluhů dle čl. 2 odst. 2.2. této 
Dohody jsou si vzájemně úplně a konečně vyrovnány, a že veškeré pohledávky, dluhy, 
nároky a závazky vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s užíváním 
městských bytů do dne účinnosti této Dohody, a to včetně příslušenství takových 
pohledávek, jsou zcela a úplně vypořádány a že smluvní strany nemají vůči sobě 
žádných jiných dluhů, pohledávek, závazků a nároků vyjma těch, jež jsou předmětem 
vypořádání dle čl. 2 této Dohody, a to bez ohledu na to, zda po dni účinnosti této 
Dohody vyjde najevo omyl v tom, jaké dluhy a pohledávky a v jaké výši byly mezi 
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smluvními stranami sporné nebo pochybné. Ustanovení §1904 občanského zákoníku 
tímto není dotčeno. 
 

2.5.Smluvní strany prohlašují, že po uhrazení částek dle tohoto čl. 2 odstavců 2.2.1 – 2.2.3 
této Dohody nebudou vůči sobě již uplatňovat žádné nároky na jakákoliv plnění, a to 
včetně nároků na úroky z prodlení, náhradu škody či nároků z bezdůvodného 
obohacení. SML se zavazuje, že do 30 dnů po provedení úhrad částek dle tohoto čl. 2 
odstavců 2.2.2. a 2.2.3. vezme zpět žalobu proti BDV pod sp. zn. 23 C 259/2015.  
 
 

3. Narovnání vztahů v souvislosti se správou městských bytů 
 

3.1.Mezi smluvními stranami je sporná otázka výkladu ust. čl. II odst. 4 Mandátní 
smlouvy – uzavírání nájemních smluv, vybírání a vymáhání nájemného z bytů, 
poplatků za služby spojené s užíváním bytů, podáváním návrhů na zahájení soudního 
nebo správního řízení ve věcech bytů a bytového fondu, a to ve vztahu k městským 
bytům, v souvislosti s nimiž smluvní strany vystupují souběžně v roli 
spoluvlastníků, mandanta a mandatáře, družstva a družstevníka - právnické osoby a 
pronajímatele. 
 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že počínaje dnem 1.4.2016 bude správu nájmů 
městských bytů zajišťovat SML. Správou městských bytů se rozumí následující: 
uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv, vybírání a vymáhání (mimosoudní 
i soudní) nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním městských bytů, 
zahajování a vedení soudních a správních řízení týkajících se nájemních a popř. 
jiných užívacích vztahů k městským bytům. Bližší podrobnosti a podmínky správy 
nájmů městských bytů budou upraveny samostatnou dohodou uzavřenou mezi SML 
a Družstvem.   

 
 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Tato Dohoda představuje úplné a konečné vypořádání veškerých práv, povinností a 
závazků a právních vztahů mezi smluvními stranami vzniklými v souvislosti se 
správou a užíváním družstevních městských bytů. 

 
4.2.Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody a 

souhlasu obou smluvních stran, a to výhradně formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.   

 
4.3.Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, neúčinným nebo 

neproveditelným, není tím dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost ostatních 
ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení 
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ustanovením platným, účinným a proveditelným, které se co nejvíce blíží účelu 
sledovanému nahrazovaným ustanovením. Stejné platí i pro mezery v Dohodě. 

 
4.4.Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších právních předpisů: Uzavření této Dohody bylo schváleno 
příslušnými orgány Města, a to Radou města Liberec usnesením č. ………. ze dne … 
2016 a Zastupitelstvem města Liberec usnesením č. ….. ze dne …. 2016. 
 

4.5.Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 

4.6.Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží SML a 
jedno Družstvo. 
 

4.7.Smluvní strany souhlasí, že tato Dohoda může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v této Dohodě.  
 

4.8.Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu a souhlasí s ní, a že ji uzavírají na základě jejich svobodné, pravé a vážné 
vůle, nikoliv v omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 

V Liberci dne _______________    
 
 
 
 
 
 
_____________________________   ______________________________ 
 statutární město Liberec          Bytové družstvo VLNAŘSKÁ 
          Tibor Batthyány, primátor     Mgr. Michal Mochal, předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
   ________________________________________ 
                                                                           Bytové družstvo VLNAŘSKÁ 
    Ing. Jiří Kubín, místopředseda představenstva 
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Příloha: 
č. 1 – Statut Řídící pracovní skupiny 
 
 
Příloha č. 1 

 
STATUT ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Řídící pracovní skupina je strategickým řídícím, iniciačním a poradním orgánem v oblasti 
realizace komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec (KP). 

2. Řídící pracovní skupina jmenovala svým usnesením č. 850/2013 ze dne 5. 11. 2013 Rada 
města Liberec. Řídící pracovní skupina je radě města ze své činnosti odpovědná. 

Článek II. 
Působnost řídící pracovní skupiny 

 Řídící pracovní skupina:  

a) shromažďuje informace o potřebách v oblasti sociálních služeb, 
b) stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb 

v postupných krocích a úkolech k jejich dosažení, 
c) koordinuje činnost v oblasti sociální a sociálně zdravotní dle místních specifik a potřeb 

jednotlivých cílových skupin občanů, 
d) předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na 

principech partnerství mezi všemi účastníky, pracuje s informacemi a zohledňuje již vy-
tvořené a osvědčené spolupráce, zapojuje místní společenství, 

e) prezentuje navenek své aktivity, 
f) ustanovuje pracovní skupiny, 
g) navrhuje metodika komunitního plánování,  
h) upravuje a schvaluje Jednací řád Řídící pracovní skupiny a pracovních skupin, 
i) schvaluje akční plán rozvoje sociálních služeb, 
j) upravuje a schvaluje Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutár-

ního města Liberec (SML) pro poskytovatele služeb v sociální oblasti, 
k) upravuje a schvaluje metodiku pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu města 

(dotace) dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu SML pro poskyto-
vatele služeb v sociální oblasti, 

l) dává podnět k výzvě k předkládání žádostí o dotace z rozpočtu SML, která stanoví prio-
rity komunitního plánování pro aktuální období, 
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m) v rámci „rozšířené“ Řídící pracovní skupiny vyhodnocuje dle schválené Metodiky pro 
přidělování dotací dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu SML 
pro poskytovatele služeb v sociální oblasti jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace, 

n)  navrhuje radě a zastupitelstvu SML ke schválení seznam žadatelů o poskytnutí dotací 
včetně navrhované výše dotace,  

o) sleduje a vyhodnocuje realizaci komunitního plánu. 

Článek III. 
Složení řídící pracovní skupiny 

1.  Řídící pracovní skupina se skládá: 
a) z titulu funkce z:  - vedoucího odboru školství, kultury a sociálních věcí, vedoucího od-

boru sociální péče, koordinátora KP a politického garanta za sociální oblast, 
b)  jmenováním Radou města z: manažerů pracovních skupin a metodika KP, 
2. Řídící pracovní skupina zvolí ze svého středu předsedu. Předsedou může být jeden 

z manažerů Řídící pracovní skupiny.   
3.  Rozšířenou Řídící pracovní skupinu pouze pro účely vyhodnocení a poskytnutí dotací 

tvoří členové Řídící pracovní skupiny uvedení v bodě 1. a 1 zastupitele 3 zástupci statu-
tárního města, jmenovaní radou města. Tato rozšířená Řídící pracovní skupina bude 
pracovat pouze při jednání souvisejících s posuzováním žádostí o finanční příspěvek 
(dotaci) z rozpočtu SML. 

4.  Jednotlivé členy Řídící pracovní skupiny a rozšířené Řídící pracovní skupiny jmenuje rada 
města.  

5.  Koordinátorem KP je pracovník SML odboru školství, kultury a sociálních věcí, humanit-
ního oddělení 

6.  Členství v Řídící pracovní skupině končí:  
a) odstoupením člena Řídící pracovní skupiny,  
b) v případě opakované neomluvené nepřítomnosti (3x po sobě jdoucí jednání Řídící pra-

covní skupiny) na jednání Řídící pracovní skupiny, 
c) zánikem mandátu zastupitele, 
d) u zadavatele a poskytovatele ukončením pracovního poměru se SML. 
7.   Členství v Řídící pracovní skupině je nezastupitelné.  
8.  Za odstoupivšího manažera nominuje jeho pracovní skupina do Řídící pracovní skupiny 

jiného zástupce.  
 

Článek IV.  
Zasedání Řídící pracovní skupiny 

 
1. Řídící pracovní skupina se schází dle potřeby, vyplývající z procesu KP, nejméně však 1x 

za dva měsíce. 
2. Zasedání Řídící pracovní skupiny svolává a její jednání řídí dle Jednacího řádu koordiná-

tor KP, v jeho nepřítomnosti vedoucí oddělení humanitního, odboru školství, kultury a 
sociálních věcí, případně osoba k tomu pověřená. 

3. Body programu navrhují členové Řídící pracovní skupiny a koordinátor KP nejpozději 10 
dnů před plánovaným jednáním. 

4. Zápis ze zasedání Řídící pracovní skupiny pořizuje koordinátor KP, nebo člen Řídící 
skupiny k tomu skupinou zmocněný. 
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5. Pro ověření správnosti zápisu bude ustanoven ověřovatel zápisu, který daný zápis 
v případě jeho správnosti schválí. 

6. Vyhotovený a schválený zápis bude zveřejněn na www.liberec.cz  do 15 dnů. 
7. Výstupy a úkoly, které z jednání Řídící pracovní skupiny vyplynou, přenáší členové Ří-

dící pracovní skupiny do svých pracovních skupin. 
8. Koordinátor realizuje a přenáší úkoly z Řídící pracovní skupiny na příslušné orgány měs-

ta.  
 

 

Článek V. 
Práva a povinnosti členů Řídící pracovní skupiny 
 

1. Členové Řídící pracovní skupiny respektují hodnoty a principy komunitního plánování 
sociálních služeb a řídí se ustanoveními platného Jednacího řádu, Zásad pro poskytování 
finančních příspěvků z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v sociální oblasti a schvá-
lené Metodiky pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu SML. 

2. Všichni členové Řídící pracovní skupiny jsou si rovni ve svých právech i povinnostech. 
Členové Řídící pracovní skupiny i rozšířené Řídící pracovní skupiny mají stejné posta-
vení hlasu během všech jednání.  

3. Členové Řídící pracovní skupiny jsou povinni účastnit se jednání Řídící pracovní skupi-
ny, výjimkou je nepřítomnost omluvená u koordinátora KP. 

4. Členové jsou oprávněni předkládat Řídící pracovní skupině své návrhy, podněty a připo-
mínky, nejpozději 10 dnů před plánovaným jednáním. Tyto připomínky mohou být zahr-
nuty do programu jednání. 

 
Článek VI. 

Práva a povinnosti předsedy Řídící pracovní skupiny 
 

1. Předseda Řídící pracovní skupiny zastupuje Řídící pracovní skupinu při jednáních se zá-
stupci statutárního města Liberec popř. s dalšími institucemi 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Statut Řídící pracovní skupiny komunitního plánování je veřejně přístupný dokument, 
jeho plné znění je zveřejněno na stránkách  www.liberec.cz, zájemce si může dokument 
v tištěné podobě vyžádat také u koordinátora KP. 

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem ……… na základě schválení rady města č. usnese-
ní……….. 
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA 
PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA 

LIBEREC 
 
 

1. Všeobecná ustanovení 
 

1.1 Tato Pravidla stanoví postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu 
statutárního města Liberec (dále jen „SML“) poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do 
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu, k financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb.  

 

1.2 Dotace budou poskytovány z rozpočtu  SML v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, a to na účel stanovený zvláštním právním předpisem – zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), na základě ustanovení § 105 
ZSS.  

 

1.3 Na poskytnutí dotace dle těchto Pravidel není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena 
v požadované výši. 

 

1.4 Dotace na financování sociálních služeb se poskytuje v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 
20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012, a je součástí vyrovnávací platby za poskytování 
sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, stanovené na základě pověření 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

2. Žadatelé o dotaci 
 
2.1. Žádost o dotaci je oprávněn podat poskytovatel sociálních služeb, který: 

- má platné oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to na druh 
sociální služby, na kterou žádá o dotaci, 

- má platné pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného 
hospodářského zájmu, 

- je zařazen v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje, 

- sociální službu, na kterou žádá o dotaci, poskytuje na území města Liberce (Liberec, 
Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice),  

- je členem  pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě 
Liberec, 

- v době podání žádosti o dotaci nebo v době do poskytnutí dotace nedluží žádné finanční 
prostředky SML, orgánům státní správy, finančnímu úřadu, územním samosprávním 
celkům, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení,  

- není v likvidaci, v úpadku nebo hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
 Tyto skutečnosti dokládá žadatel přílohami a čestným prohlášením k žádosti o dotaci. 
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2.2. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace státu, kraje nebo obcí, nebo jimi 

zřizované či zakládané právnické osoby poskytující tyto služby, a obchodní společnosti. 
    

 
3. Řízení o poskytnutí dotace 

 
3.1. Žádosti o dotaci se předkládají na základě výzvy SML k předkládání žádostí o dotaci na pokrytí 

nákladů roku aktuálního. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci vyhlašuje SML prostřednictvím 
elektronické úřední desky. Výzva stanoví termín a podmínky pro předkládání žádostí. Žádosti o 
dotaci se předkládají v elektronické verzi a na formuláři, který je k dispozici na webových 
stránkách SML (www.liberec.cz).  

 
3.2. V případě, že žadatel žádá o dotaci na více služeb, podá na každou službu samostatnou žádost. 

Přílohy stanovené v žádosti pro doložení totožných skutečností se předkládají pouze jednou.  
 

3.3. Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány ve stanoveném termínu a na předepsaném 
tiskopise elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v písemné podobě na podatelně 
SML nebo na odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitním.  

 
3.4. Na jednu službu nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů a dalších 

zdrojů města.  
 
3.5. SML (oddělení humanitní) ověří formální náležitosti předložené žádosti, tj.: 

-   zda žadatel splňuje podmínky dle bodu 2. těchto Pravidel, 
- žádost je podána v řádném termínu a na předepsaném formuláři, úplná, v souladu 

s podmínkami výzvy, přehledná, srozumitelná a věcně provázaná, obsahuje všechny 
požadované údaje a přílohy.  

 
3.6. V případě zjištění formálních nedostatků žádosti vyzve SML (oddělení humanitní) žadatele 

k upřesnění, vysvětlení či doplnění žádosti. Žadatel je povinen doručit doplněnou žádost SML 
do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy SML.  

 
3.7. V případě, že žádost nesplňuje formální náležitosti, bude vyřazena z dalšího hodnocení a 

žadatel bude o jejím vyřazení informován. 
 
3.8. Žádosti splňující všechny náležitosti budou předloženy hodnotitelům. Každou žádost hodnotí 

dva hodnotitelé, kteří jí přidělí v jednotlivých kritériích body dle Věcného hodnocení žádostí - 
viz příloha č. 1  Pravidel. Je-li rozdíl bodového hodnocení hodnotitelů žádosti do 9 bodů včetně, 
je výsledné ohodnocení získáno zprůměrováním hodnot. Je-li rozdíl hodnocení hodnotitelů 10 
a více bodů, ohodnotí žádost třetí hodnotitel. Výsledné ohodnocení je získáno zprůměrováním 
hodnot všech tří bodových zisků. Získané ohodnocení se matematicky zaokrouhlí na celé body. 

 
3.9. Po zhodnocení všech žádostí bude vypracován seznam žadatelů dle bodového hodnocení. 
 
3.10. Hodnotitelé navrhnou rozdělení dotačních prostředků mezi žadatele, kteří splní podmínku 

získání minimálně 40 bodů z hodnotících kritérií dle věcného hodnocení žádosti.  
 

3.11. Výše dotace nepřesáhne 40 % z celkového předloženého rozpočtu dané služby, nejvýše však 
500.000,- Kč na jednu žádost. 
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3.12. Návrh na poskytnutí či neposkytnutí dotace jednotlivým žadatelům předloží hodnotitelé 

prostřednictvím věcně příslušného odboru Radě města Liberec k odsouhlasení a následně 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

 
3.13. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí, a v případě nevyhovění žádosti též o důvodech 

nevyhovění, vyrozuměni písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva města na 
webových stránkách SML.  

 
3.14. Společně s písemným vyrozuměním bude úspěšným žadatelům zasláno „Závazné čerpání 

poskytnuté dotace z rozpočtu SML“, které žadatel vyplní a zašle SML zpět do 14 dnů od 
doručení písemného vyrozumění. V Závazném čerpání dotace žadatel upraví čerpání dotace dle 
skutečné výše poskytnuté dotace, a to v rámci původně požadovaných položek a struktury 
financovaní, tzn. nelze čerpat poskytnutou dotaci na jiné položky, než jaké uvedl v původní 
žádosti o dotaci, a současně nelze navyšovat původně požadovanou strukturu čerpání. Závazné 
čerpání dotace bude nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
3.15. Přidělená dotace z rozpočtu SML bude žadatelům poskytnuta na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace bude zaslána bezhotovostním bankovním převodem na 
příslušný účet žadatele do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy.  

 
 
4. Použití dotace a uznatelné náklady  

 
4.1. Dotace je poskytována pouze na úhradu nezbytných provozních a osobních nákladů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností, jak jsou vymezeny 
v ZSS a jeho prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

4.2. Za uznatelné náklady se považují provozní a osobní náklady, které prokazatelně vznikly 
v období od 1.1. do 31.12. roku, na který se dotace poskytuje, byly vynaloženy v přímé 
souvislosti s poskytováním sociální služby v rozsahu základních činností, na niž se dotace 
poskytuje, a jsou nezbytné na zjištění dotované sociální služby. Náklady musí odpovídat cenám 
v místě a čase obvyklým pro danou nákladovou položku, resp. nominálním mzdám nebo 
platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem.  

 

4.3   Z  poskytnuté dotace nelze hradit (neuznatelné náklady): 
- Nákupy pozemků a budov.  
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a 

provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku 
s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok.  

- Odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných a dohadných položek.  

-  Pořízení majetku formou leasingu. 

-  Rekonstrukce a opravy nemovitostí. 
-   Mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě 
definovaných nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

-    Ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je 
zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit. 

-  Členské příspěvky odborných společností a asociací. 
-  Náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, pohoštění, dary 

a obdobná plnění). 
-  Správní a soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky. 
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-         Daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet. 
-         Zahraniční pracovní cesty. 
-  Tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.  

 
4.3. Příjemce dotace je povinen využít poskytnuté finanční prostředky hospodárně, efektivně a 

účelně s ohledem na co nejnižší vynaložení prostředků při dodržení odpovídající kvality 
poskytovaných služeb. 

 
4.4. Duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není dovolena.  

 
4.5. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o 

úhradu spojenou s realizací sociální služby, na kterou byly prostředky poskytnuty. 
 
4.6. Příjemce dotace je povinen dodržet strukturu čerpání dotace dle Závazného čerpání dotace.  

Ve výjimečném a odůvodněném případě může příjemce dotace požádat SML o změnu 
Závazného čerpání dotace, nejpozději však do 3 měsíců od uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace. Opodstatněnost žádosti o změnu Závazného čerpání dotace posuzuje a 
souhlas se změnou vydává odbor školství a sociálních věcí.   

 

4.7. Příjemce je povinen vést přehledné účetnictví a odděleně pro každou službu sledovat čerpání a 
použití poskytnuté dotace tak, aby z účetní sestavy byla jednoznačně zřetelná a 
kontrolovatelná výše poskytnuté dotace, výše jejího čerpání a případně výše vrácených 
nepoužitých finančních prostředků v daném účetním období. 

 
4.8. Příjemce dotace je povinen uvést na originálech účetních dokladů či písemnostech 

souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z dotace SML. Tyto písemnosti se 
uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad.  

 
 

5. Finanční vypořádání dotace 
 

5.1. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. 2. následujícího roku předložit SML: 
-  vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném formuláři, 
-  závěrečnou zprávu o poskytování sociální služby, na kterou byla dotace poskytnuta, 

závěrečná zpráva bude předložena na předepsaném formuláři. 
 
5.2. Dojde-li poskytnutím dotace SML k nadměrnému financování sociální služby nad rámec 

hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen nadměrnou část dotace neprodleně 
vrátit na účet SML, a to v průběhu roku, nejpozději k 31. 12.  
 

5.3. V případě, že příjemce dotace nevyčerpá finanční prostředky dle plánované žádosti a současně 
nedojde k nadměrnému financování služby nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je povinen 
je do 31. 1. následujícího roku vrátit na účet SML. 

 
5.4. Přílohou vyúčtování je účetní sestava (výsledovka dotace dokladově), která prokazuje využití 

poskytnuté dotace dle členění jednotlivých nákladových skupin.  
 

5.5. SML je oprávněno provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, finanční kontrolu použití dotace a správnost jejího zaúčtování 
v účetnictví příjemce dotace. Příjemce dotace je povinen předložit pověřeným pracovníkům 
SML na vyžádání originály účetních dokladů ke kontrole. 
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5.6. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování nebo závěrečné zprávě je příjemce 
dotace povinen tyto nedostatky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení 
písemné výzvy, nebo v jiném termínu určeném poskytovatelem dotace. 

 
5.7. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši dle příslušných ustanovení 
zákona č. 250/2000 Sb. a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.   

 
 
 
6. Závěrečná ustanovení 

 
6.1. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem města 

Liberec. Změny a doplňky těchto Pravidel schvaluje Zastupitelstvo města Liberec. 
 

6.2. Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 
financování sociálních služeb poskytovaných a území města Liberec byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Liberec  č. …/2016. 
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Věcné hodnocení  

 

   

Hodnotící kritérium 
max. 
počet 
bodů 

počet bodů 

min.0b. - max. 5b. 

1. Vazba na KPSS regionu Liberec 9   

1.1 Žadatel se aktivně účastní procesu KPSS     

a) účast na jednáních pracovních skupin je větší než 70 % za 
posledních 12 měsíců (resp. od počátku spolupráce v KPSS - pro nové 
členy)20 - 30%=1b, 31-54%=2b, 55- 69%=3b, 70% a více =4b 

    

b) Žadatel Aktivně poskytuje údaje pro monitoring KPSS– max. 3 b.      

c) Délka spolupráce v procesu KPSS 0-1 rok =0  13měs.-36 měs. =1b., 
37 měs. a více = 2 b.      

2. Hodnocení žadatele 8   

2.1 Žadatel má zkušenost se soustavnou realizací typu služby, na 
kterou žádá dotaci (body přiděleny jen za jedno subkritérium): 

    

a) kratší než 1 rok před podáním žádostí   2 

b) 1-2 roky před datem podáním žádosti   5 

c) delší než 2 roky před datem podáním žádosti   8 

3. Služba, na kterou jsou požadovány finanční prostředky 20   

3.1 Míra dostupnosti služby pro uživatele (časově, místně, finančně)     

3.2 V žádosti jsou jasně stanoveny aktivity plánované služby, které 
odpovídají reálné cílové skupině 

    

3.3 Jsou jasně definovány výstupy služby a tyto výstupy odpovídají 
rozsahu činnosti a rozpočtu v žádosti (plánované činnosti) 

    

3.4 Jedinečnost služby v síti sociálních služeb Liberecka     

4. Cílová skupina - klienti soc. služeb 10   

4.1 Služba směřuje k zajištění základních potřeb klientů     

4.2 Míra přínosu služby pro cílovou skupinu     

5. Rozpočet a financování 15   

5.1 Žádané prostředky slouží ke krytí nezbytných nákladů služby     

5.2 Rozpočet je jasný, přehledný     

5.3 Uvedené náklady jsou v místě a čase obvyklé a odpovídají 
skutečnosti 

    

SOUČET  62   

Závěrečné hodnocení projektu:     

  

  

Hodnocení provedl (a)……………………..dne ………………………. Podpis …………………………………………….. 
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Výzva k  podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 

financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec  na rok 2016 

 
 

Účel dotace: 
 

 
 
Dotace budou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům 
sociálních služeb zapsaným v registru.  
 

Správce a kontaktní osoba: 
odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní,                                        
Kateřina Marcinková, tel.: 485 244 969, 
e-mail: marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz 

Celkový finanční objem pro 
tuto výzvu: 

5.000.000,- Kč 

Max. výše dotace: 

 

Výše dotace nepřesáhne 40 % z celkového předloženého rozpočtu dané 
služby, nejvýše však 500.000,- Kč na jednu žádost.  

Podmínky poskytnutí 
dotace: 

Dotace budou poskytovány v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních 
služeb poskytovaných a území města Liberec, schválenými usnesením 
Zastupitelstva města Liberec  č. …/2016. 

Žadatelé: 

 
Žádost o dotaci je oprávněn podat poskytovatel sociálních služeb, který: 

- má platné oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a to na druh sociální služby, na 
kterou žádá o dotaci, 

- má platné pověření Libereckého kraje k poskytování sociálních 
služeb jako služeb v obecném hospodářském zájmu, 

-  poskytuje sociální službu, na kterou žádá o dotaci, na území 
města Liberce (Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad 
Nisou, Šimonovice),  

- je členem  pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních 
služeb ve městě Liberec, 

- v době podání žádosti o dotaci nebo v době do poskytnutí dotace 
nedluží žádné finanční prostředky SML, orgánům státní správy, 
finančnímu úřadu, územním samosprávním celkům, zdravotním 
pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení,  

- není v likvidaci, v úpadku nebo hrozícím úpadku či je proti nim 
vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
Tyto skutečnosti dokládá žadatel přílohami a čestným prohlášením k žádosti o 
dotaci. 
 
Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace státu, kraje 
nebo obcí, nebo jimi zřizované či zakládané právnické osoby poskytující 
tyto služby, a obchodní společnosti. 
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Způsob, termín a místo 
podání žádosti:  

 

Na každou sociální službu se podává samostatná žádost o dotaci. 

Žádosti je nutné podat na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci z rozpočtu 
statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016“:  

1) elektronicky prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem 
statutárního zástupce žadatele k rukám Kateřiny Marcinkové (odbor 
školství a sociálních věcí, odd. humanitní), nebo   

2) písemně poštou na adresu: statutární město Liberec, odbor školství a 
sociálních věcí, oddělení humanitní, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, 
nebo osobním doručením přímo na podatelnu statutárního města Liberec. 
V případě písemného podání žádosti je nutné doložit i elektronickou verzi 
žádosti včetně příloh (na CD, emailem, atd.) 
 
Termín podání žádosti: 29. 3. - 4. 4. 2016 do 17 hod. 

Povinné přílohy k žádosti: 

•  aktuální výpis z obchodního, nebo jiného rejstříku právnických osob, 

• kopie zakladatelského dokumentu (stanovy, statut, zřizovací, zakladatelská 

listina/smlouva atd.) 

• kopie dokladu o registraci poskytovatele soc. služeb, 

• kopie pověření Libereckého kraje k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu, 

•  kopie jednatelského oprávnění osoby zastupující žadatele (plná moc, 

jmenování do funkce, apod.), 

• kopie dokladu o bankovním spojení. 

V případě, že si žadatel podává žádosti na více svých služeb, může povinné 
přílohy doložit pouze jednou.  

Použití dotace, způsobilé 
náklady/výdaje: 

Dotace je poskytována pouze na úhradu nezbytných provozních a osobních 
nákladů/výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu 
základních činností, jak jsou vymezeny v ZSS a jeho prováděcí vyhlášce č. 
505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 
Za uznatelné náklady se považují provozní a osobní náklady, které 
prokazatelně vznikly v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který se dotace 
poskytuje, byly vynaloženy v přímé souvislosti s poskytováním sociální služby 
v rozsahu základních činností, na niž se dotace poskytuje, a jsou nezbytné na 
zajištění dotované sociální služby. Náklady/výdaje musí odpovídat cenám 
v místě a čase obvyklým pro danou nákladovou/výdajovou položku, resp. 
nominálním mzdám nebo platům a zákonným odvodům na sociální a 
zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem. Při posuzování 
ne/uznatelnosti nákladů/výdajů se bude vycházet z platné Metodiky pro 
poskytovatele Liberecký kraj.  
 

  od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
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Termín realizace aktivit: 

Harmonogram 
administrace 

žádostí: 

Příjem žádostí: 

statutární město Liberec, odbor školství a 
sociálních věcí, oddělení humanitní 

od 29. 3. do 4. 4. 2016 do 17:00 hod   

Kontrola formálních náležitostí žádostí: 

odbor školství a sociálních věcí, 
oddělení humanitní 

od 5. 4. do 8. 4 2016 

Hodnocení žádostí a návrh na přidělení 
dotace: 

hodnotitelé 

od 11. 4. do 25. 4. 2016  

Projednání návrhu: 
Rada města Liberec 

17. 5. 2016 

Schválení návrhu: 
Zastupitelstvo města Liberec 

26. 5. 2016 

Kritéria 
hodnocení 

žádostí: 

 

Hodnocení formálních náležitostí 
žádostí: 

 -  zda žadatel splňuje podmínky dle 
bodu 2.1.   dle schválených 
pravidel pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města 
Liberec na podporu financování 
sociálních služeb poskytovaných 
na území města Liberec  

  
-  žádost je podána v řádném 

termínu a na předepsaném 
formuláři, úplná, v souladu 
s podmínkami výzvy, přehledná, 
srozumitelná a věcně provázaná, 
obsahuje všechny požadované 
údaje a přílohy. 

     

Věcné hodnocení žádostí: kritéria Věcného hodnocení žádostí – 
viz příloha č. 1 Výzvy 

Oznámení o 
rozhodnutí o 

žádosti 

 
Do 15 dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva města na webových stránkách 
SML.  
 

 
 
Přílohy výzvy: 

1. Věcné hodnocení žádostí 
2. Vzor Žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních 

služeb na rok 2016  
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P r o t o k o l    č. 18/2015 

 

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

 

 

I. Kontrolní orgán 

Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 

 

 

Složení kontrolní skupiny: 

Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 

Členka: Bc. Jana Haidlová, DiS., referent odboru kontroly a interního auditu 

Člen:  Ing. Jiří Vodička, referent odboru kontroly a interního auditu 

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

 

 

II. Kontrolovaná osoba 

Identifikace: Základní škola Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace, Liberec 5 
(dále jen „organizace“), IČO 46744908. 

Ředitelka organizace byla jmenovaná do funkce s účinností od 1.11.2012 na období 6 let. 

Ředitelka organizace předložila jmenování do funkce statutárního zástupce ředitelky 
s účinností od 1.11.2012, s účinností od 1.7.2014 došlo ke změně zástupce. 

Zřizovací listina ze dne 11.11.2009 včetně příloh s vymezením majetku, předaného organizaci 
k hospodaření. 

Aktuální kapacita školy je 320 žáků. V roce 2013 byl evidenční přepočtený počet pedagogic-
kých zaměstnanců 17,287, nepedagogických 4,74, v roce 2014 činil počet pedagogických 
zaměstnanců 17,998, nepedagogických 4,722. 

 

 

II I. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 9.11.2015 v 9.00 hodin předáním pověření ke kontrole 
ředitelce organizace Ing. Aleně Routové a dále pokračovala na místě dne 10.11.2015 a tentýž 
den byla na místě ukončena.  

Přítomni: Ing. Alena Routová, Marta Barycharová (hospodářka), Bc. Jana Haidlová, DiS., 
Jaroslava Pešková, Ing. Jiří Vodička, Ing. Marie Vozobulová. 
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V návaznosti na aktualizovaný plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu 
schválený Usnesením č. 835/2015 Rady města Liberec ze dne 20.10.2015 bylo v souladu 
s ustanovením § 5 odst. 2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření 
ke kontrole č. 18/2015 podepsané Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Libe-
rec. 

 

 

IV. Předmět kontroly 

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kon-
trolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřej-
nosprávní kontrola. 

 

 

V. Kontrolované období 

Roky 2013, 2014 a aktuální rok 2015. 

 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 13.11.2015. Ředitelka organizace doplnila počet 
žáků a zaměstnanců školy. 

 

 

VI I. Kontrolní zjišt ění 

 

1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 

– č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „ZFK“), 

– č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 416“), 

– č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 

– č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 

– č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 
„M RP“), 

– č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 

– č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 

– vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen „vy-
hláška o inventarizaci“), 
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– České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 

– č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen 
„vyhláška FKSP“), 

– a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 

 

 

Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 

1) Organizační řád 

2) Vnitřní kontrolní (a řídící) systém 

3) Směrnice o oběhu účetních dokladů  

4) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků 

5) Směrnice o cestovních náhradách 

6) Vedení účetnictví 

7) Vnitřní organizační směrnice pro provádění doplňkové činnosti 

8) Vnitřní organizační směrnice a směrnice pro evidenci majetku. 

 

Zjištění: 

Ve směrnici Oběh účetních dokladů bylo uvedeno, že „blok příjmových dokladů vydává účet-
ní proti podpisu, evidence bude vedena v sešitě…“. V praxi se tato činnost neprovádí. 

 

Doporučení: 

Ředitelce organizace bylo na místě doporučeno upravit obsah směrnice dle skutečnosti. 

 

 

2) Vnit řní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 

a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK) 

Minulá kontrola byla provedena jako následná a nebyly zjištěny nedostatky.  

 

b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK) 

Směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící systém) byla vypracovaná v souladu s jednotlivými usta-
noveními ZFK a vyhláškou č. 416. Součástí směrnice bylo pověření pro pracovnici vykonáva-
jící funkci příkazce operace (PO) – zástup, správce rozpočtu/hlavní účetní (SR/HÚ) a SR/HÚ 
zástup, včetně podpisových vzorů. Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou 
řídící kontrolu jak veřejných příjmů, tak veřejných výdajů. Byl doložen písemný záznam o 
řídící kontrole, tzv. „košilka“. 
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Ředitelka organizace předložila za roky 2013 a 2014 písemné záznamy o provedení průběžné 
a následné kontroly.  

 

c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací 
na místě kontroly (§ 11 ZFK) 

Organizace předložila na rok 2015 Písemný záznam o předběžné řídící kontrole před vznikem 
závazku, na kterém byla provedena předběžná řídící kontrola před vznikem závazku PO 
a SR/HÚ na očekávané výdaje, popř. na výdaje vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, 
např. platba za telefony, internet, zpracování účetnictví, zpracování mezd, školení, drogistické 
zboží. 

 

Zjištění k bodu č. 2) Vnitřní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 

a) Příspěvky od SML (v Kč) 

rok 2013 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO      977.727,- 

příspěvek na energie                1.298.473,- 

příspěvek na odpisy        136.284,- 

finanční vypořádání minulých let               12,- 

 

rok 2014 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz    939.417,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie            1.046.400,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy    136.284,- 

 

b) Ostatní příspěvky 

Organizaci nebyly za roky 2013 a 2014 poskytnuty. 

 

c) Informace o dotacích z prostředků EU 

Organizace čerpala finanční prostředky z EU v rámci projektu „Moderní škola 2011“, zaháje-
ní dne 1.6.2011, ukončení dne 30.11.2013, celkové náklady ve výši Kč 1.477.959,-, spolufi-
nancování Kč 0,-, doba udržitelnosti nebyla stanovena.  

 

V době kontroly byla organizace přihlášena do projektu „Podpora služeb péče o děti 1. stupně 
ZŠ v době mimoškolního vyučování“ s celkovými náklady Kč 1.440.734,-. 
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Přehled o dotacích z prostředků EU je uveden pouze jako orientační. Čerpání prostředků ne-
bylo předmětem kontroly. Kontrolu provádí poskytovatel dotace.  

 

d) Závazné ukazatele a jejich plnění 

Na kontrolované období roků 2013 a 2014 nebyl organizaci stanoven závazný ukazatel.  

Zjištění k bodu č. 3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL: 

a) Účetní závěrka 

Organizace má uzavřenou Smlouvu o vedení účetnictví  ze dne 17.5.2012, s účinností 
od 1.7.2012 na dobu neurčitou s Ing. Veronikou Klozovou EKVITA, Liberec. 

 

Účetní závěrka za roky 2013 a 2014 byla zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem 
a založena do Sbírky listin.  

 

 

Za rok 2013 nevykázala organizace žádné pohledávky.  

 

Za rok 2014 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 3.600,- 
za pronájem tělocvičny. Dne 23.1.2015 byla pohledávka uhrazena.  

 

Zj ištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

b) Inventarizace majetku 

Organizace předložila na oba kontrolované roky Příkaz ředitele školy k provedení řádné in-
ventarizace majetku a závazků ke dni 31.12., Plán inventur, Jmenování dílčí inventarizační 
komise, Zápis z instruktáže členů inventarizační komise, Prohlášení odpovědné osoby, Inven-
tarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12. Stavy jednotlivých majetkových 
účtů vykázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou inventarizací. Při pořizování majetku 
bylo postupováno v souladu se ZL. Při vyřazování drobného dlouhodobého hmotného majet-
ku nebyly v několika případech doloženy zápisy likvidační komise o provedené fyzické li-
kvidaci. Bylo projednáno s ředitelkou organizace na místě.  

 

Za roky 2013 a 2014 byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných účtů.  

 

Podrozvahová evidence byla vedena.  
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c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 

Za rok 2013 vykázala organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši Kč -32.820,40, z doplňkové 
činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 137.912,85. Úspora za energie byla ve výši 
Kč 90.901,52. Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši Kč 105.092,45 a odvod 
do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 90.901,52. 

Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši Kč -10.715,36, z doplňkové 
činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 142.619,37. Úspora za energie byla ve výši 
Kč 121.776,20. Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši Kč 131.904,01 a odvod 
do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 121.776,20. 

 

Zj ištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

d) Fondové hospodaření 

stav účtu v Kč      k 31.12.2013  k 31.12.2014 

411 – Fond odměn         185.729,12      185.729,12 

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.   224.362,08        79.454,53 

414 – Rezervní fond z ostatních titulů          5.386,-          5.386,- 

Celkem          415.477,20      270.569,65 

241 – Běžný účet      2.171.766,14   2.357.614,93 

 

Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2013 a k 31.12.2014 byly kryty finančními 
prostředky na účtu organizace.  

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

e) Dodržování ZL a metodiky k ní 

Na rok 2013 a 2014 byl předložen plán oprav a odpisový plán. 

 

 

Organizace předložila na kontrolované období Pojistnou smlouvu č. 860 2991716 ze dne 
23.3.2012 uzavřenou s Kooperativou pojišťovnou, a. s. na dobu určitou s účinností 
od 24.3.2012 do 23.3.2022. Cennosti byly pojištěny do výše Kč 20.000,-. Pojištění cenností 
odpovídalo stanovenému pokladnímu limitu. 

 

Za rok 2013 předložila organizace: 
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1) Darovací smlouvu uzavřenou dne 8.1.2013 s Kateřinou Soltanovou, Šimonovice 
na poskytnutí finančního daru účelově neurčeného ve výši Kč 6.000,-. 

2) Darovací smlouvu uzavřenou dne 26.2.2013 se společností s r. o. LIVOX, Liberec 
na bezplatně předaný použitý kopírovací stroj. Souhlas zřizovatele ze dne 20.12.2012 byl do-
ložen.  

 

V roce 2014 neobdržela organizace žádný dar.  

 

 

Organizace prováděla za roky 2013 a 2014 v objektu školy revize. Byla předložena např.: 
Zpráva o revizi plynového zařízení, Revize elektrických spotřebičů, prodlužovacích šňůr, 
nářadí, svářečky, Kontrola požárních vodovodů a příslušenství, Zápis o kontrole hasicích pří-
strojů, Protokol o odborné technické kontrole zabudovaného a přenosného tělovýchovného 
nářadí. 

 

Zjištění: 

V oblasti dodržování ZL a metodiky k ní nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

5) Finanční operace:  

a) Hotovostní operace 

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha za roky 2013 a 2014. Organizace používala jednu 
číselnou řadu pokladních dokladů. Limit pokladní hotovosti byl stanovený ve výši 
Kč 20.000,-. Namátkovou kontrolou nebylo zjištěno jeho překročení. Namátkovou kontrolou 
příjmových pokladních dokladů (PPD) a výdajových pokladních dokladů (VPD) nebylo zjiš-
těno nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Podpisy na jednotlivých pokladních 
dokladech za oba kontrolované roky odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým vzorům 
a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. Inventarizace pokladní hotovosti byla provede-
na 1x za rok k 31.12. 

 

Byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů (CP) za rok 2014. 

 

Zjištění: 

Za rok 2014 byly kontrolovány 2 CP. Na kontrolovaných CP nebylo uvedeno datum podání 
zprávy o výsledku pracovní cesty. V jednom případě byla pracovní cesta povolena až v den 
vyúčtování pracovní cesty a nebyl uveden datum u podpisu „schválil“. 

Uvedená pochybení byla projednána s ředitelkou organizace na místě.  
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Za kontrolované roky 2013 a 2014 neuzavírala organizace se zaměstnanci Dohody o hmotné 
odpovědnosti. 

 

b) Bankovní operace  

Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2013 a 2014. Namátkovou kontro-
lou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jed-
notlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace. Před-
běžná řídící kontrola před a po vzniku závazku byla prováděna v souladu se ZFK, podpiso-
vými vzory a směrnicí Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. Písemný záznam o provedení řídící 
kontroly byl doložen.  

 

 

Organizace předložila vydané faktury za oba kontrolované roky např. na: pronájem nebyto-
vých prostor, vyúčtování vodného ve školnickém bytě, vrácení finanční částky za  pronájem 
tělocvičny z důvodu její rekonstrukce. Písemný záznam o provedení řídící kontroly po vzniku 
nároku byl doložen v souladu se ZFK. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

6) Doplňková činnost: 

a) Organizace provádí v souladu se ZL doplňkovou činnost. Na provozování doplňkové čin-
nosti měla organizace vypracovanou Vnitřní organizační směrnici pro provádění doplňkové 
činnosti v souladu se ZL. 

V roce 2013 uzavřela organizace smlouvu o nájmu nebytových prostor v celkovém počtu 18, 
z toho 17x na tělocvičnu a 1x na učebnu. V roce 2014 uzavřela organizace celkem 16 smluv, 
z toho 15x na tělocvičnu a 1x na učebnu. 

Namátkově byly kontrolovány smlouvy o nájmu nebytových prostor (tělocvična, učebna), 
které byly v jednotlivých případech uzavřeny na období do 1 roku. Smlouvy obsahovaly 
ve všech případech podpis PO. Předběžná řídící kontrola před vznikem nároku tak byla zajiš-
těna.  Současně byl doložen Písemný záznam o předběžné řídící kontrole před vznikem náro-
ku, který obsahoval podpis PO a SR/HÚ. Uvedený doklad nebyl vypracován zcela v souladu 
se ZFK, řídící kontrolu před vznikem nároku provádí pouze PO. S ředitelkou organizace bylo 
projednáno 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  
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b) Bytové prostory 

Organizaci byla dne 20.12.2007 předána zřizovatelem do správy bytová jednotka – školnický 
byt nacházející se v objektu školy. Nájemní smlouva na bytovou jednotku byla uzavřena dne 
21.1.2008 na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2008. Dodatkem k nájemní smlouvě je doba 
nájmu vždy na další rok prodlužována. Na kontrolované období roků 2013 a 2014 byl předlo-
žen Evidenční list, ve kterém byly uvedeny pouze zálohy na vodné. Ostatní odebírané energie 
hradí nájemce na základě vlastních měřidel. Nájemné za kontrolované období bylo evidováno 
na účtu 603 322 – Ostatní výnosy nájemné byt. Zálohy na vodné byly v účetnictví vykazová-
ny na účtu 324 002 – Přijaté zálohy školnický byt. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny ne-
doplatky. Za oba roky bylo nájemci provedeno vyúčtování vodného. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  
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VIII. Záv ěr 

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

 

Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 7 MRP. 

 

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele.  

 

V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika.  

 

Organizace nepřijala v kontrolovaném období dotace od jiných poskytovatelů. Přijala finanční 
prostředky z fondu EU. 

 

Jednotlivá ustanovení ZFK, vyhlášky č. 416 a směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém 
jsou v organizaci zcela aplikována.  

 

Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  

 

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

X. Poučení o námitkách 

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

Tento protokol byl vyhotoven dne 25.11.2015, tj. dvanáctý den od posledního kontrolního 
úkonu – viz bod VI. protokolu. 

 

 

 

Podpisy: 

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

     datum   Ing. Alena Routová 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu:  

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

        Ing. Marie Vozobulová 

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

        Jaroslava Pešková 

Členka kontrolní skupiny:     ………………………………….
        Bc. Jana Haidlová, DiS. 

 

Člen kontrolní skupiny:     …………………………………. 

        Ing. Jiří Vodička 

 

 

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

        Tibor Batthyány 

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

        Ing. Jindřich Fadrhonc 

Náměstek pro školství, kulturu, 

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

        PhDr. Ivan Langr 

Vedoucí odboru školství 

a sociálních věcí:      …………………………………. 

        Mgr. Pavel Kalous 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160202 

Název projektu:  Zvýšení efektivity řízení obchodních společností statutárního města Liberec 

Popis projektu  

Cílem projektu a jeho předmětem je zvýšení efektivity řízení městských obchodních společností na základě 
zlepšení procesů, které ovlivňují kvalitu informací a jejich tok, z jednotlivých společností směrem k vedení města. 

Dosažením cíle projektu dojde ke zlepšení efektivnosti vlastního řízení celkem pěti organizací, u kterých je město 
majoritním vlastníkem:  

• Sportovní areál Liberec, s.r.o., 
• Liberecká IS, a.s., 
• Sportovní areál Ještěd, a.s., 
• Technické služby města Liberce, a.s. 
• Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 

Cíle projektu bude dosaženo realizací následujících klíčových aktivit: 
• Nastavení a implementace jednotných principů pro vnitřní řídící a kontrolní systémy obchodních 

společností, 
• Nastavení a implementace vnitřního systému finanční kontroly v jednotlivých společnostech, 
• Nastavení a implementace principů multikriteriální analýzy investic obchodních společností, 
• Zavedení společného plánování finančních prostředků, 
• Implementace dalších IS pro automatizaci kontrolních mechanismů a poskytování informací o obchodních 

společnostech. 

Aktivity projektu jsou v souladu s principy/nástroji Good Goovernance. Zavádění těchto principů v rámci 
transparentního a efektivního fungování municipalit je jednou z podporovaných aktivit OP Zaměstnanost 2014 - 
2020. 

Zaměření projektu 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality řízení městských organizací na základě zlepšení procesů, které ovlivňují tok informací 
z těchto organizací k vedení města. Projekt je v souladu s Aktualizací strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 
2020 

Všeobecný cíl 

 Strategický cíl E (dle strategie) – Veřejná správa a občanská společnost, územní spolupráce 

Specifické cíle  

Specifický cíl E1 (dle strategie): Koncepční řízení udržitelného rozvoje města za účelem zvyšování kvality života jeho obyvatel 
a zvyšování kvality veřejných služeb 

- E1.2 Zdravé finanční řízení města vytváření nástrojů realizace strategického rozvoje  

Indikátory pro výstupy 

Celkový počet účastníků projektu    16 
Počet institucí podpořených v projektu za účelem zavedení opatření 1 

Indikátory pro výsledky 
Účastníci projektu, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 16 

Cílové skupiny 
• SML a jeho zaměstnanci 
• volení zástupci 
• veřejnost (občané města Liberce) 
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Zdůvodnění potřebnosti projektu  

Neexistence jednotného systému v oblastech finanční kontroly, řízení, zajištění objektivního hodnocení a 
informovanosti o fungování městských obchodních společností vytváří prostor pro zpochybňování jejich 
průhlednosti a transparentního jednání. Potřeba realizace projektu vychází z nutnosti změny tohoto stavu. 
Existence legislativních důvodů pro realizaci projektu (vyplývající ze zákona o obcích, občanského zákoníku, 
zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o obchodních korporacích) a principiální důvody (vazba kvality a 
objemu veřejné služby vs. veřejné finance a zdroje, kontrola závazku veřejné služby zakladatelem společnosti, 
nastavení účinných preventivních kontrolních mechanismů…). 

Přínos pro cílové skupiny 
Přínosem pro cílové skupiny bude optimalizace a nastavení a závazných principů vnitřního řízení obchodních 
společností, využívání multikriteriálního hodnocení výkonnosti obchodních společností, využívání multikriteriální 
analýz investic obchodních společností, koordinované plánování finančních prostředků a vzdělávání pracovníků 
SML. 

Synergie projektu 
Projekt navazuje na dříve realizované projekty financované z veřejných zdrojů: Integrovaný systém řízení 
Statutárního města Liberce a jeho zřizovaných a zakládaných organizací, CZ.1.04/4.1.01/89.00075 a Vybrané 
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací, CZ.1.06/2.1.00/22.09453.  

Rizika projektu 
Rizika jsou hlavně v těchto oblastech: 

• nedostatečná motivace cílové skupiny – eliminace rizika - vhodnou informovaností o využití výstupů 
projektu, přínosů pro cílové skupiny a podporou vedení SML.  

• nezájem o vzdělávací aktivity – eliminace rizika - zařazením vzdělávacích aktivit do vzdělávacích plánů 
dotčených pracovníků, 

• nedodržování harmonogramu – eliminace rizika - nastavením maximální doby trvání projektu, tak aby byl 
vyloučen časový pres při realizaci klíčových aktivit (max. 24 měsíců), 

• nezvládnuté řízení změn v projektu - eliminace rizika – pravidelná, věrohodná komunikace 
mezi pracovníky poskytovatele a kvalifikovanými pracovníky žadatele a důsledné uplatňování principů 
projektového řízení. 

Aktivity projektu a termíny 

Č.  Fáze  Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná  
  

 

Zpracování projektového námětu a jeho projednání s 
poskytovatelem dotace, schválení projektového námětu 
PV 

01/2016 02/2016 

 

Zpracování projektového záměru. Projednání 
projektového záměru RM – schválení založení projektu a 
zpracování žádosti RM 

02/2016  03/2016 

 
Zpracování a registrace žádosti o poskytnutí dotace v 
souladu s podmínkami OP Z 03/2016 04/2016 

  Vyhodnocení žádosti o poskytnutí dotace 05/2016 06/2016 

 Realizační 
 

  

  Rozhodnutí o poskytnutí dotace, přijetí dotace 07/2016 08/2016 

 
Realizace výběrových řízení na dodavatele odborných 
služeb a SW 08/2016 11/2016 

  
Nastavení a implementace vnitřního systému finanční 
kontroly v jednotlivých společnostech 

Dle smlouvy  
s dodavatelem  

  
Nastavení a implementace principů multikriteriální 
analýzy investic obchodních společností 

Dle smlouvy  
s dodavatelem  

  Zavedení společného plánování finančních prostředků 
Dle smlouvy 

 s dodavatelem  

  Implementace dalších IS pro automatizaci kontrolních 
Dle smlouvy  

s dodavatelem  
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mechanismů a poskytování informací o obchodních 
společnostech 

  Věcné a finanční ukončení projektu 05/2018 6/2018 

 Udržitelnost    

  Provozní fáze 7/2018  

Minimální udržitelnost projektu v letech   

Podle současných podmínek není poskytovatelem dotace stanovena 

Životnost projektu v letech 

Životnost výstupů projektu cca 10 let 

Návrh projektového týmu  

Vedoucí projektu/ zástupce Ing. Zbyněk Vavřina / Ing. Tomáš Pozner 

Finanční manažer projektu Eva Troszoková 

Projektový právník Mgr. Jan Audi 

Asistent projektu/ zástupce Ing. Michaela Maturová / Ing Hana Vávrová 

Řešitel Předkladatel nejvhodnější nabídky ve VŘ 

Uživatel SML a jeho zaměstnanci, volení zástupci, veřejnost 

Manažer publicity projektu  

Externí dodavatel či partner Předkladatel nejvhodnější nabídky ve VŘ 

 

 

Rozpočet přípravy a realizace  

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Náklady přípravy a zabezpečení akce 200 

Mzdové náklady a povinné pojistné 2200 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 1080 

Náklady budov a staveb 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 3600 

Ostatní náklady realizace akce 0 

CELKEM 7080 

Rozpočet provozu (vyčíslení předpokládaných nákladů na zajištění provozu (udržitelnosti) projektu) 

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 700 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 50 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 
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Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady provozu akce 0 

CELKEM 750 

Možný zdroj financování: Výzva č. 33 MPSV 

Prioritní osa  4 Efektivní veřejná správa 

Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na 
celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné 
správy 

Specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení 
strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní 
zátěže 

Možné % dotace 85% EU, 10% SR, 5% žadatel 

Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu  

Rok 

Výdaje Příjmy 

SML Dotace SML Dotace 

2016 341 2679 0 0 

2017 162 3078 0 0 

2018 41 779 0 0 

CELKEM  544  6536  0  0 

Garant projektu  

Tibor Batthyány, primátor města  

Jméno tel. e-mail 

Zpracovatel Záměru  Ing. Jaroslav Bureš, MBA 604 380 446 bures.jaroslav@is.liberec.cz  

Vlastník projektu Ing. Jiří Horák 485 243 584 horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Vedoucí projektu/zástupce 
Ing. Zbyněk Vavřina /  
Ing. Tomáš Pozner 

485 243 118 

734 767 795 

vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz 

pozner.tomas@is.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne 

 Podpis 
Programového 
manažera 

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  

se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové 

zastoupená předsedou  

IČ: 75082721 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo zvláštního účtu: 2816572/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 

 

Statutární město Liberec 

se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČO: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

Příjemce pomoci je plátcem DPH 

bankovní spojení: Equa bank, a.s. 

číslo zvláštního účtu: 1016053873/6100 

správce daně: Finanční úřad pro Liberecký kraj – územní pracoviště v Liberci 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 
LB/1335/D2 

 

 

 

I. 

 1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod č. č. 61/2014 ze dne 2. 5. 2014 uzavřely dne 10. 4. 2015 Smlouvu o poskytnutí 
dotace č. LB/1335/S (dále jen „Smlouva“). 

1.2.  Příjemce zaslal v souladu s čl. 8.1. Smlouvy poskytovateli Oznámení o změnách v projektu/ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace týkající se změny rozpočtu projektu. Poskytovatel zaslal příjemci dne 
1. 2. 2016 Vyjádření ke změně, ve kterém vyjádřil souhlas s navrhovanou změnou. 
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II. 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že bod 3.7. Smlouvy se mění takto: 

        3.7. Poskytnutá dotace se skládá z investiční dotace ve výši 20 143 689,39 Kč a neinvestiční 
dotace ve výši 642 571,47 Kč.  

2.2. Ke dni účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 1 Smlouvy nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto 
dodatku. 

2.3.  Smluvní strany se dohodly, že ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 2 Smlouvy 
nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

III. 

3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.2. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady/Zastupitelstva města č. ………….. ze                
dne …………… 

3.3.  Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží 
poskytovatel a dva příjemce.  

3.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich 

svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek 
ani pod nátlakem. 

3.5.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Rozpočet projektu  

Příloha č. 2: Snížené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které 
nemá přímý vliv na způsobilost výdaje 

 

 

V Hradci Králové dne ………………..   V Liberci dne ………….…….. 

 

 

             poskytovatel                                                              příjemce 
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1 Nesouvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, přičemž se jedná podmínky, jejichž porušení je 
považováno za méně závažné v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
2 Nedodržení publicity v rámci jednoho druhu propagačního nástroje 

Oblast porušení Porušení Výše sníženého 
odvodu 

Projekt a jeho změny Provedení podstatné změny projektu bez 
oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by 
povolena) 

Nerelevantní1  

 Opakované provedení podstatné změny 
projektu bez oznámení (kdyby bylo 
požádáno, byla by povolena) 

0,5 – 5 % 

Nenaplnění indikátorů 0 – 10 % nenaplnění hlavních indikátorů 
(ale bez vlivu na udělení dotace) 

Nerelevantní1 

 11 – 50 % nenaplnění hlavních indikátorů 
(ale bez vlivu na udělení dotace) 

15 -30 % 

Publicita projektu2 Nedodržení publicity (příjemce splnil 
nápravné opatření) 

Nerelevantní1 

 Opakované nedodržení publicity (příjemce 
splnil nápravné opatření) 

0,5 – 5 % 

 Nedodržení publicity (příjemce nesplnil 
nápravné opatření) 

50 - 100 % 

 Nedodržení publicity (nápravné opatření 
není relevantní) 

20 - 50 % 

Nakládání s majetkem Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala 

zřízení zástavního práva k majetku až po 
jeho zřízení a současně doposud 
nepředložil čestné prohlášení, ve kterém 
by uvedl ve vztahu k zástavnímu právu 
nepravdivé informace, avšak zástavní 
právo na majetek následně zcela zaniklo, 
nebo bylo odstraněno maximálně na 

původně schválenou výši 

Nerelevantní1 

 Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala 
zřízení zástavního práva k majetku až po 
jeho zřízení a současně příjemce již 
předložil čestné prohlášení, ve kterém 
uvedl ve vztahu k zástavnímu právu 
nepravdivé informace, avšak zástavní 
právo na majetek následně zcela zaniklo, 
nebo bylo odstraněno maximálně na 

původně schválenou výši 

1 – 3 % 

 Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala 

zřízení zástavního práva k majetku až po 
jeho zřízení a současně příjemce již 

5 – 10 % 
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předložil čestné prohlášení, ve kterém 
uvedl ve vztahu k zástavnímu právu 
nepravdivé informace, žadatel/příjemce 
následně splnil alespoň částečně nápravná 
opatření či jiné podmínky ŘO 

 Zřízení věcného břemene bez souhlasu 
poskytovatele (kdyby bylo požádáno, bylo 
by věcné břemeno povoleno) 

Nerelevantní1 

 Zřízení věcného břemene bez souhlasu 
poskytovatele, kdy žadatel/příjemce splnil 
nápravná opatření či jiné podmínky ŘO 

(kdyby bylo požádáno, nebylo by 
povoleno) 

0,1 – 5 % 

 Zřízení jiného věcného práva třetích osob 
bez souhlasu poskytovatele, které nemá 
vliv na realizaci projektu, ani jím není 
ohroženo případné vymáhání pohledávek 
ŘO za příjemcem 

Nerelevantní1 

 Zřízení jiného věcného práva třetích osob 

bez souhlasu poskytovatele, které má vliv 
na realizaci projektu nebo jím je ohroženo 
případné vymáhání pohledávek ŘO za 
příjemcem, kdy žadatel/příjemce splnil 
nápravná opatření či jiné podmínky ŘO 

0,1 – 5 % 

 Pronajmutí majetku v rozporu se smlouvou 
o poskytnutí dotace a tato skutečnost byla 
napravena 

0,1 – 5 % 

 Majetek je dotčen výkonem rozhodnutí, 
resp. exekučním řízením, kdy 
žadatel/příjemce splnil nápravná opatření 
či jiné podmínky ŘO a výkon rozhodnutí, 
resp. exekuce, byl zastaven 

Nerelevantní1 

 Příjemce je v úpadku, resp. vůči jeho 
majetku probíhá insolvenční 
řízení/insolvenční návrh byl zamítnut pro 
nedostatek majetku, kdy žadatel/příjemce 
splnil nápravná opatření či jiné podmínky 
ŘO a insolvenční řízení bylo zastaveno, 
resp. insolvenční návrh byl soudem 
odmítnut 

Nerelevantní1 

Ostatní Poskytnutí součinnosti až po opakované 
výzvě poskytovatele dotace 

49 - 51 % 

 Úhrada způsobilých výdajů z jiného, než 
zvláštního účtu projektu (transakce byla 
analyticky odlišena v účetnictví příjemce) 

Nerelevantní1 

 Opakovaná úhrada způsobilých výdajů 0,5 - 5 % 
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z jiného, než zvláštního účtu projektu 
(transakce byla analyticky odlišena 
v účetnictví příjemce) 

 Opožděné předložení průběžné, nebo 
etapové monitorovací zprávy do 14 dnů od 
stanoveného termínu  
Opožděné předložení monitorovací zprávy 
o zajištění udržitelnosti do 2 měsíců od 
stanoveného termínu  
Neoznámení změny v termínu do 14 dnů 
od stanoveného termínu  

Nerelevantní1 

 Opožděné předložení průběžné nebo 
etapové monitorovací zprávy, o více než 
14 dnů od stanoveného termínu nebo 
opakované nedodržení stanoveného 
termínu  

0,5 - 5 % 

 Opožděné předložení monitorovací zprávy 
o zajištění udržitelnosti o více než 2 
měsíce od stanoveného termínu nebo 
opakované nedodržení stanoveného 
termínu  

0,5 - 5 % 

 Neoznámení změny v termínu o více než 
14 dnů po stanoveném termínu nebo 
opakované nedodržení stanoveného 
termínu  

0,5 - 5 % 

Ostatní formální nedostatky Pokud z těchto důvodů dojde k uložení 
odvodu 

0 - 5 % 
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 Porušení Popis porušení Výše sníženého 
odvodu  

1 Nedodržení 
postupů 
zveřejňování  

Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy 
požadavky na zveřejňování uvedené v zákoně o 
veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání 
veřejných zakázek ROP SV.  

25-100 % hodnoty 
dotčené zakázky 

2 Umělé rozdělení 
veřejných zakázek 

Zakázka byla uměle rozdělena a zadavatel se tak 
vyhnul zadání zakázky v přísnějším režimu. 

25-100 % hodnoty 
dotčené zakázky 

3 Nedodržení lhůt 
pro podání nabídek 
nebo žádostí o 
účast 

Lhůta pro podání nabídek nebo podání žádosti o 

účast byla kratší než lhůta uvedená v zákoně o 
veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání 
veřejných zakázek ROP SV. 

2 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

4 Nedostatečná doba 
pro 
zájemce/uchazeče 
k získání zadávací 
dokumentace  

Doba, kterou mají potenciální uchazeči/zájemci na 
získání zadávací dokumentace, je příliš krátká, 
čímž vzniká neodůvodněná překážka pro 
hospodářskou soutěž. 

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

5 Nezveřejnění 
prodloužení lhůt 
pro podání 
nabídek/doručení 
žádostí o účast 

Lhůta pro podání nabídek/žádostí o účast byla 
prodloužena bez patřičného zveřejnění v souladu 

se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro 
zadávání veřejných zakázek ROP SV. 

5 – 10% hodnoty 
dotčené zakázky 

6 Neodůvodněné 
použití jednacího 
řízení s 
uveřejněním 

Použití jednacího řízení s uveřejněním není 
odůvodněno příslušnými ustanoveními zákona o 
veřejných zakázkách 

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

7 Neuvedení 
kvalifikačních 
kritérií v oznámení 
o zakázce a/nebo 
kritérií pro zadání 
zakázky (a jejich 
vah) v oznámení o 
zakázce nebo 
zadávací 
dokumentaci 

V oznámení o zakázce nejsou uvedena kritéria pro 
prokázání kvalifikace. 

Oznámení o zakázce ani zadávací dokumentace 
dostatečně podrobně nepopisují kritéria pro zadání 
zakázky a jejich váhy. 

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

8 Protiprávní a/nebo 
diskriminační 
kvalifikační kritéria 
nebo kritéria pro 
zadání zakázky 
stanovená 
v oznámení o 
zakázce nebo 
v zadávací 
dokumentaci 

Případy, kdy některé subjekty byly od podání 
nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení 
stanovených v oznámení o zakázce nebo 
v příslušné zadávací dokumentaci (například 
povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo 
zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických 
technických norem, které upřednostňují jeden 
subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném 
regionu atd.). 

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

9 Kvalifikační kritéria Minimální úroveň pro prokázání splnění 5 – 25 % hodnoty 
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nesouvisející 
s předmětem 
zakázky a 
nepřiměřená 
předmětu zakázky  

kvalifikačních předpokladů není přiměřená 
předmětu zakázky nebo kvalifikační kritéria 
předmětem zakázky nesouvisejí 

dotčené zakázky 

10 Diskriminačně 
stanovené 
technické 
podmínky 
předmětu zakázky 

Technické podmínky byly stanoveny příliš 
specifické a nezajišťují tedy uchazečům rovný 
přístup nebo v jejich důsledku vznikají 
neodůvodněné překážky pro zadávání zakázek 
v otevřené hospodářské soutěži. 

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

11 Nedostatečné 
vymezení 
předmětu veřejné 
zakázky 

Popis v oznámení o zakázce a/nebo v zadávací 
dokumentaci je nedostatečný a neumožňuje 
potenciálním uchazečům/zájemcům určit předmět 
zakázky. 

5 – 10 % hodnoty 
dotčené zakázky 

12 Úprava 
kvalifikačních 
kritérií po otevření 
nabídek, mající za 
následek 
neoprávněné 
ne/vyloučení 
uchazečů 

Kvalifikační kritéria byla po otevření obálek 
změněna, což mělo za následek ne/vyloučení 
uchazečů, kteří by byli vyloučeni, pokud by byla 
dodržena zveřejněná kvalifikační kritéria 

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

13 Hodnocení 
uchazečů/zájemců 
pomocí 
nezákonných 
kvalifikačních 
kritérií nebo 
hodnotících kritérií 

Při hodnocení uchazečů/zájemců byla jako 
hodnotící kritéria pro zadání zakázky použita 
kvalifikační kritéria nebo nebyla dodržena kritéria 
pro zadání zakázky (případně příslušná dílčí 
kritéria nebo váhy), uvedená v oznámení o zakázce 
nebo zadávací dokumentaci, což mělo za následek 
použití nezákonných kvalifikačních nebo 
hodnotících kritérií.  

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

14 Nedostatečná 
transparentnost 
a/nebo 
nedostatečné 
rovné zacházení při 
hodnocení 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla 
vyhotovena nebo neobsahuje všechny náležitosti 
vyžadované zákonem. 

Dokumentace o počtu bodů, přidělených 
jednotlivým nabídkám, je 
nejasná/neopodstatněná/netransparentní nebo 
neexistuje. 

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

15 Změna nabídky 
během hodnocení 

Zadavatel umožní uchazeči/zájemci změnit 
nabídku během hodnocení nabídek 

5 – 25% hodnoty 
dotčené zakázky 

16 Jednání v průběhu 
zadávacího řízení 

Zadavatel v rámci otevřeného, užšího nebo 
zjednodušeného podlimitního řízení vyjednává 
s uchazeči během fáze hodnocení, což vede 

k podstatné změně původních podmínek, 
stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávací 

5 – 25 % hodnoty 
dotčené zakázky 
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dokumentaci.  

17 Odmítnutí nabídek 
s mimořádně 
nízkou nabídkovou 
cenou 

Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka 
obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 
aniž ho předem vyzval k vysvětlení těch částí 
nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny 
podstatné. 

25 % hodnoty 
dotčené zakázky 

18 Střet zájmů Ze strany relevantního orgánu (soudu, správního 
orgánu) byl zjištěn střet zájmů na straně příjemce 
dotace nebo zadavatele. 

100 % hodnoty 
dotčené zakázky 

19 Podstatná změna 
náležitostí 
smlouvy, 
uvedených 
v oznámení o 
zakázce nebo 
zadávací 
dokumentaci 

Podstatné prvky zadání zakázky zahrnují zejména 
cenu, charakter dodávek/služeb/prací, délku 
realizace, platební podmínky a použité materiály. 

25 % 

plus výše dodatečné 
hodnoty zakázky 
vyplývající 
z podstatných změn 
náležitostí zakázky 

20 Snížení hmotného 
předmětu zakázky 

 

Při zadání zakázky byl dodržen zákon o veřejných 
zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 
ROP SV, nicméně poté došlo ke snížení hmotného 
předmětu zakázky.  

 

Částka, která 
představuje snížení 
hmotného předmětu 

plus 

25 % konečné 
hodnoty hmotného 
předmětu 

21 Zadání 
dodatečných 
zakázek na 
stavební 
práce/dodávky/ 

služby (pokud toto 
zadání představuje 
podstatnou změnu 
původních 
podmínek zakázky) 
bez soutěže, a to 
pokud neplatí 
jedna 
z následujících 
podmínek: 

- mimořádná 
naléhavost 
způsobená 
nepředvídatelnými 
okolnostmi 

- nepředvídatelná 
okolnost pro 
dodatečné 
stavební 

Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla 
zadána jedna či více dodatečných zakázek na 

stavební práce/dodávky/služby bez dodržení 
ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů 
pro zadávání veřejných zakázek ROP SV 

25 – 100 % hodnoty 
dodatečných 
zakázek 
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práce/dodávky/ 

Služby 

22 Dodatečné 
stavební práce 
nebo služby 
překračují limit 
stanovený 
v zákoně. 

Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla 
zadána jedna či více dodatečných zakázek, 
překračujících hodnotu původní zakázky o více než 
20%. 

100 % z částky 
přesahující 20% 
hodnoty původní 
zakázky 

23 Formální 
pochybení 

Pochybení má pouze formální charakter bez 
jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního 
finančního dopadu 

Nerelevantní1 
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 Porušení Popis porušení 
výše sníženého 

odvodu 

1. Nedodržení 
požadovaného 
způsobu zahájení 
výběrového řízení  
 

Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení 
výběrového řízení požadovaným způsobem a ani 
neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních 
zájemců požadovaným způsobem. Pokud byla 

dodržena určitá míra zveřejnění, je možné použít 
nejnižší sazbu.  

25 - 100 % 

 

 

 

2. Umělé rozdělení 
předmětu zakázky 

Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke 
snížení předpokládané hodnoty pod limity dle čl. 4 a 
jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro 
předmět zakázky před jejím rozdělením. 

25 – 100 % 

3. Nedodržení minimální 
délky lhůty pro podání 
nabídek 

Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty 

stanovené pro jednotlivé druhy výběrových řízení. 
25 – 30%, pokud je 

délka lhůty kratší 
alespoň o 50 % její 
délky  

10 - 25%, pokud je 

délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její 
délky  

2 - 5 %, v případě 
jiného zkrácení 
lhůty pro podání 
nabídek  
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 Porušení Popis porušení 
výše sníženého 

odvodu 

4. Nedostatečná doba k 
opatření zadávací 
dokumentace 

Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací 
dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak 
neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné 
zakázky hospodářské soutěži. 

25 – 30 %, je-li 

doba, do kdy si 

dodavatelé musí 
opatřit zadávací 
dokumentaci, kratší 
než 50 % lhůty pro 
doručení nabídek.  

10 – 25 %, je-li 

doba, do kdy si 

dodavatelé musí 
opatřit zadávací 
dokumentaci, kratší 
než 60 % lhůty pro 
doručení nabídek  

5 - 10%, je-li doba, 

do kdy si 

dodavatelé musí 
opatřit zadávací 
dokumentaci, kratší 
než 80 % lhůty pro 
doručení nabídek 

5. Neuveřejnění informací 
o prodloužení lhůty 
pro podání nabídek 

Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale 
toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným 
způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení. 

5 – 10 % 

 

6. Neuvedení hodnotících 
kritérií v zadávacích 
podmínkách 

Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná 
specifikace nejsou uvedena v zadávacích 
podmínkách. 

5 - 25 % 

7. Diskriminační 
kvalifikační požadavky 

Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. 

(např. povinnost mít provozovnu nebo zástupce v 

dané zemi nebo regionu, povinnost uchazečů mít 
zkušenosti v dané zemi nebo regionu, stanovení 
kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané zakázky) 

5 - 25 % 

8. Hodnotící kritéria 
stanovená v rozporu 

se zásadami dle čl. 5 a 

čl. 11 odst. 1 písm. j) / 
čl. 21 odst. 1 písm. h) / 
čl. 22 odst. 2 písm. h) 

Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah 
užitné hodnoty a ceny. 

2 - 25 % 
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 Porušení Popis porušení 
výše sníženého 

odvodu 

9. Diskriminační 
vymezení předmětu 
zakázky 

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách 
vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný 
přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří 
dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem 
zakázky zvýhodněni. 

5 - 25 % 

 

10. Nedostatečné 
vymezení předmětu 
zakázky 

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách 
vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky 
neobsahují veškeré informace podstatné pro 
zpracování nabídky. 

5 - 10 % 

11. Změna kvalifikačních 
požadavků po otevření 
obálek s nabídkami 

Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi 
posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění 
kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění 
kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích 
podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace 
dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek 
nesplňovali). 

5 - 25 % 

12. Hodnocení nabídek 
podle jiných 
hodnotících kritérií, 
než byla uvedena 
v zadávacích 
podmínkách 

Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící 
kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než 
byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato 
skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 

5 - 25 % 

13. Netransparentní 
posouzení a/nebo 
hodnocení nabídek 

Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo 

neobsahuje všechny náležitosti dle čl. 11 odst. 10/čl. 
21 odst. 11/čl. 22 odst. 12 

5 – 25 % 

14. Zvýhodnění některého 
dodavatele nebo 

některých dodavatelů 

V průběhu lhůty pro podání nabídek jsou některému 
dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty 

informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je 
některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným 
způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají 
vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 

5 – 25 % 

15. Změna nabídky během 
hodnocení 

Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou 
nabídku během hodnocení nabídek. 

5 – 25 % 

16. Zásadní změna 
zadávacích podmínek 

Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně 
změní po podání nabídek. 

5 – 25 % 

17. Odmítnutí mimořádně 
nízkých nabídek 

Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká 
v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo 
službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by 
nejdříve písemně požádal o upřesnění základních 
prvků nabídky, které považuje za důležité. 

25 – 30 % 

18. Podstatná změna 
smlouvy na plnění 

Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 
odst. 2, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější 

25 – 100 % 
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 Porušení Popis porušení 
výše sníženého 

odvodu 

zakázky nabídky. 

19. Snížení rozsahu 
smlouvy na plnění 
zakázky 

Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 
odst. 2, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky. 

25  - 30 % ze 

smluvní ceny po 
jejím snížení 

20. Zadání dodatečných 
stavebních prací / 
dodávek / služeb bez 
důvodu dle § 23 odst. 7 
písm. a) zákona o 
veřejných zakázkách 

Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna 
či více dodatečných zakázek na stavební 
práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení 
zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání 
veřejných zakázek ROP SV 

25 – 100 % hodnoty 

dodatečných 
zakázek 

 

21. Zadání dodatečných 
stavebních prací nebo 
služeb ve vyšším 
rozsahu než 20 % 
původní zakázky 

Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna 
či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu 
původní zakázky o více než 20%. 

100 % z částky 
přesahující 20 % 

hodnoty původní 
zakázky 

22. Jiné porušení výše 
neuvedené 

Jiné porušení Pokynů, výše neuvedené, které mělo 
nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 

5 – 25 % 
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Důvodová zpráva 

Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá informaci o plošném 
nádobovém sběru biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu na území města 
Li berce s návrhem záměru dalšího rozšiřování. 

 

Rada města schválila dne 22. 7. 2014 pod usnesením č. 729/2014 záměr plošného sběru bio-
odpadu na území města Liberce.  

Od roku 2009 fungoval pilotní projekt sběru bioodpadu ve vymezené části Starého Města (ul. 
Mozartova, Dvořákova, Gorkého, atd.), kde byli osloveni obyvatelé ze 150 domů. Nakonec se 
zde dle požadavků obyvatel rozmístilo 89 ks hnědých nádob. V průběhu trvání projektu nebyl 
zaznamenán problém s nevhodným odpadem v nádobách ani žádnými stížnosti ze strany ob-
čanů a svozové společnosti. Naopak ze strany občanů byl evidován narůstající zájem o přidě-
lení této nádoby.  

Schválením záměru plošného sběru bioodpadu se tato služba rozšířila k dalším obyvatelům i 
z jiných městských částí. 

Samotnému rozvozu nádob předcházela informační kampaň prostřednictvím webových strá-
nek města, městského zpravodaje a vydání tiskových zpráv. Ve spolupráci se svozovou spo-
lečností .A.S.A. Liberec s.r.o. ( nyní FCC Liberec, s r.o.)  se v roce 2015 uskutečnily dvě eta-
py hromadného rozvozu nádob na bioodpad k domům, jejichž obyvatelé o nádobu požádali 
prostřednictvím vydaného formuláře, telefonicky, elektronicky nebo osobně. 

V první etapě v jarních měsících se rozvezlo 600 kusů nádob, ve druhé etapě na podzim dal-
ších 511. V současnosti se na území města nachází 1 200 kusů hnědých popelnic na sběr bio-
odpadu (dle smluvního dokumentu se svozovou firmou lze rozmístit 1 300 nádob na sběr bio-
odpadu). Nádoby se přidávaly k rodinným a menším bytovým domům.  

Svoz odpadu probíhal od dubna do konce listopadu vždy jednou týdně. Přes zimní období je 
pozastaven a nový cyklus svozu se zahájí opět od 1. dubna 2016. V prvních týdnech svozu 
reklamovala svozová společnost pouze jednou nevhodný odpad v nádobách. Během následu-
jících měsíců se však podobný problém již nevyskytl. Jednalo se pravděpodobně o nahodilou 
událost. 

I přes absenci dalších informačních kampaní zájem ze strany občanů přetrvává. V současnosti 
je v evidenci zájemců více než 400 obyvatel města Liberce a přibývají.  
 

Na základě dosavadního zájmu je pravděpodobné, že se v průběhu roku nahromadí přibližně  
1 000 žádostí ze strany obyvatel (dle smlouvy o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpa-
dy na území statutárního města Liberce č. 10/09/0194 ze dne 27.7.2009, je možné v současné 
době rozmístit již pouze 100 ks nádob, zvýšení jejich množství lze realizovat formou dodatku 
ke stávající smlouvě na základě jednacího řízení bez uveřejnění). 

Odbor ekologie a veřejného prostoru by proto rád rozšířil počet nádob na sběr bioodpadu a ve 
spolupráci se společností FCC Liberec, s r.o. rozvezl v první etapě (jaro 2016) dle požadavků 
ze strany obyvatel cca 420-520 ks nádob a ve druhé etapě (podzim 2016) podle zájmu obyva-
tel cca 580 ks nádob. 

Pokud ze strany obyvatel nebude o druhou podzimní etapu zájem, byla by přesunuta na jaro 
2017. 
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Záměr rozšíření sběrné sítě a navýšení svozu o 1 000 ks nádob na třídění bioodpadu, 
které by se vyvážely v období duben-listopad, by statutární město Liberec přišlo na 
1 042 000 Kč bez DPH/ rok. 

 

Vzhledem k zájmu obyvatel a plánované výstavně liberecké kompostárny, odbor ekolo-
gie a veřejného prostoru doporučuje pokračovat v dalším rozmísťování nádob na bio-
odpad v jarní a podzimní etapě. Dle informací odboru disponuje svozová firma dosta-
tečným množstvím nádob pro uspokojení současné poptávky.  
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města.  
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příloha č. 1 : smlouva o prodeji palivového dříví 

SMLOUVA 
O prodeji palivového dříví  

č. …………………… 

 

Prodávající: Statutární město Liberec 

  Nám. Dr. E. Beneše 1 

  460 59 Liberec 1 

  IČ: 00262978 

  DIČ: CZ00262978 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - Liberec, č. ú: 4096222/0800 

Zastoupené ve věcech smluvních Ing. Lucie Sládková,  pověřená zastupováním 
funkce vedoucího odboru ekologie a veřejného prostoru 

  (dále jen prodávající) 

 

Kupující: Zelená biomasa a.s. 

  Bohdaneč 136 

  285 25 Bohdaneč  

  IČ: 28280407 

DIČ: CZ28280407 

Bankovní spojení: ……………….. 

Zastoupený ve věcech smluvních Ing. Pavlem Faltýnkem, ředitelem společnos-
ti 

(dále jen kupující) 

 

Uzavírají a tímto uzavřeli podle Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. a právních předpi-
sů s těmito zákony souvisejícími v platných zněních tuto smlouvu. 

 

Čl. I. 

Podmínky plnění smlouvy 

 
1. 1. Předmětem smlouvy je prodej a koupě dříví v  majetku prodávajícího: 
2.  

SORT. PA-
LIVA 

V délce DRUH DŘEVINY Cena s 15% DPH 
Kč/prm 

Množství v PRM 

Mix d řevin Špalky JV, LP, BR, SM, 609,50 Dle dodacích listů 
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Čl. II. 

Majetkoprávní vztahy 

 
      1.  Množství vytěženého dříví, které je předmětem této smlouvy se bude pro potřebu pro-

deje zjišťovat měřením a evidencí v číselníku (dodacím listu). 

      2.  Měření dříví a vyhotovení číselníku provádí pověřený pracovník prodávajícího, který 
dříví při zápisu do číselníku zatřídí dle dohodnutých cen. Kupující podpisem číselníku 
vyjadřuje souhlas se správností uvedeného množství prodávaného dříví a jeho cenou. 

      3.  Prodej dříví je prováděn dle dohodnutých cen, které tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. 

      4. Částka za dříví bude uhrazena na základě podepsaného číselníku (dodacího listu), a to 
nejpozději do 14 dnů od data doručení faktury prodávajícímu. 

      5.  Dříví se stává majetkem kupujícího po uhrazení finanční částky stanovené v prodejním 
dokladu. 

      6. V případě prodlení kupujícího s placením faktury (je-li vystavena), zavazuje se kupu-
jící zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z ceny nezaplacené faktury. 

 

Čl. III. 

Ostatní podmínky smlouvy 
 

1. Případné změny v podmínkách, nebo obsahu této smlouvy, se řídí platnými právními 
předpisy a v průběhu platnosti této smlouvy mohou být řešeny pouze písemnou doho-
dou obou stran. 

2.  Práva a závazky vyplývající ze smlouvy nejsou bez projednání a odsouhlasení druhou 
smluvní stranou přenosná na jiné subjekty. 

 

 

Čl. IV. 

Cena dříví 

Cenou dříví se rozumí 1 prostorový metr rovnaný – 1x1x1 m (dále jen prm) dříví bez 
DPH.  Cena je smluvní. 

 

Z r. 2015 a 
2016 

různé 
délky 

BO, JS 

Mix d řevin 

neprodejné 

Špalky 
různé 
délky 

JV, LP, BR, SM, 
BO, JS 

1,15 Dle dodacích listů 

Dřevina V délce Cena bez DPH 
Kč/prm 

Cena s 15 % DPH 
Kč/prm 

kde 
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Čl. V. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a vyhotovuje se 

ve 3 výtiscích. Dvě pare náleží prodávajícímu a jedno pare kupujícímu. 
2. Kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem této smlouvy a zavazuje se jednotlivé 

podmínky dodržet. 

 

 

 

 

V Liberci, dne……………………………..  V ………………, dne………………… 

 

 

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

Statutární město Liberec    Zelená biomasa a.s. 

Ing. Lucie Sládková     Ing. Pavel Faltýnek 

pověřená zastupováním funkce vedoucí                   ředitel společnosti 

odboru ekologie a veřejného prostoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi x dřevin 

Z r. 2015 a 
2016 

Špalky 
různé 
délky 

530,-  609,50,- Na odvozním místě  

Mix d řevin 

neprodejné 

Špalky 
různé 
délky 

1,- 1,15,- Na odvozním místě  
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Příloha č.1 - Smlouva o zřízení věcného břemene  

Smlouva o smlouv ě budoucí o z řízení služebnosti 
č. j. OLP/105/2016 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Li berecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČ: 70891508, DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje      

dále jen „Budoucí povinný“  

a 

Statutární město Liberec 

se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem 

dále jen „Budoucí oprávněný“ 

  

 

 

takto: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

(1) Na základě Smlouvy kupní ze dne 24. 9. 2013, právní účinky vkladu práva ke dni           
25. 9. 2013 je Budoucí povinný, mimo jiné, výlučným vlastníkem p.p.č. 1507/1 o výměře 
18704 m2, ostatní plocha, silnice,  ev. č. III/29024, nacházející se v katastrálním území 
Starý Harcov, obec Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4931 u Katastrálního úřadu 
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen „Pozemek“). 

(2) Budoucí oprávněný hodlá vybudovat a provozovat na Pozemku stavbu „K unratická – 
zřízení chodníku, k. ú. Starý Harcov“ (dále jen „Stavba“). Rozsah a umístění Stavby 
jsou orientačně vyznačeny nákresem trasy na snímku mapy, který tvoří přílohu této 
smlouvy (dále jen „Snímek“). 

(3) Uzavřením této smlouvy Budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), uděluje Budoucímu oprávněnému souhlas s provedením 
Stavby, včetně jejích součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na Pozemku. 
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(4) Při realizaci Stavby je Budoucí oprávněný povinen šetřit majetek Budoucího povinného. 
Po skončení prací je Budoucí oprávněný povinen uvést Pozemek bezodkladně na vlastní 
náklad do původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených pra-
cí, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání Pozemku v souladu s právními 
předpisy. 

(5) Budoucí oprávněný se výslovně zavazuje, že do šedesáti dnů od dokončení Stavby předlo-
ží Budoucímu povinnému originál geometrického plánu pro vyznačení služebnosti 
v potřebném počtu vyhotovení, kterým bude Stavba zaměřena a vyznačena výměra zásahu 
Stavby do Pozemku. Dále předloží veškeré doklady nutné k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti. Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od Snímku. Budoucí oprávně-
ný i Budoucí povinný se touto smlouvou zavazují, že neprodleně po předložení geome-
trického plánu přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. 

(6) Služebnost bude sjednána bezúplatně tak, jak vyplývá ze způsobu zásahu do Pozemku a 
dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným usnesením Rady 
Libereckého kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti (dále jen „Ceník“).   

 

     Stavební úkony Výměra   Jednorázová sazba Cena 

chodník         780 m2 0 Kč/m2 0 Kč 

Článek II. 

Podstatné náležitosti smlouvy budoucí o zřízení služebnosti 

(1) Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení služebnosti bude zřízeno věcné břemeno 
- služebnost spočívající ve zřízení a provozování stavby „Kunratická – zřízení chodníku, 
k. ú. Starý Harcov“ na Pozemku a s tím související právo vstupu a vjezdu na Pozemek za 
účelem udržování a provádění oprav Stavby tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu, 
který tvoří nedílnou součást smlouvy. 

(2) Bližší rozsah služebnosti určí geometrický plán, který na svůj náklad pořídí Budoucí 
oprávněný v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Uve-
dený geometrický plán se stane nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti. 

(3) Budoucí oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá a Budoucí povinný je povinen 
toto právo trpět. 

(4) Služebnost se sjednává bezúplatně tak, jak vyplývá ze způsobu zásahu do Pozemku a dle 
Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným usnesením Rady 
Libereckého kraje platného ke dni podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti. 

(5) Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí Budoucí oprávněný. 
Budoucí povinný podá bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o zřízení služebnosti 
návrh na vklad práva odpovídajícímu služebnosti u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, příslušnému katastrálnímu pracovišti. 

(6) Služebnost přechází na budoucí vlastníky Pozemku a je sjednána pouze na dobu určitou, 
tj. na dobu, po kterou bude provozována Stavba. V případě, že dojde ke zrušení Stavby, 
ruší se k tomuto dni i odpovídající služebnost. 
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(7) Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude Budoucí 
oprávněný dnem vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí u pří-
slušného katastrálního úřadu, s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na zápis došel pří-
slušnému katastrálnímu pracovišti. 

Článek III. 

Prohlášení Budoucího povinného o vadách služebné nemovitosti 

(1) Budoucí povinný prohlašuje, že Pozemek je dále zatížen následujícím omezením vlastnic-
kého práva: 

• Věcné břemeno umístění inženýrských sítí, v rozsahu vyznačeném GP č. 811-33/96, 
ve prospěch Zdeňka Kučery, č. p. 120, 468 03 Rádlo, RČ: 570629/0909, na základě 
smlouvy o věcném břemenu V3 2951/1996  ze dne 6. 9. 1996, právní účinky vkladu 
práva ke dni 16. 9. 1996. 

• Věcné břemeno v rozsahu vyznačeném GP č. 3344, 2063-26/2013, ve prospěch spo-
lečnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, IČ: 24729035, na základě 
smlouvy o zřízení věcného břemene OLP/289/2015 ze dne 13. 2. 2015, právní účinky 
zápisu ke dni 19. 6. 2015. 

(2) Budoucí oprávněný prohlašuje, že byl s touto právní vadou seznámen a že bude plně re-
spektovat práva ostatních oprávněných ze služebnosti. 

Článek IV. 

  Povinnosti Budoucího oprávněného při zřízení a provozu stavby „Kunratická – zří-
zení chodníku, k. ú. Starý Harcov“ 

(1) Budoucí oprávněný se zavazuje šetřit co nejvíce majetek Budoucího povinného. Pokud 
v důsledku existence služebnosti, vznikne výstavbou, údržbou, opravami a provozováním 
Stavby ze strany Budoucího oprávněného, a to i nezaviněně, např. provozní závadou, Bu-
doucímu povinnému škoda, ponese náklady na její odstranění Budoucí oprávněný, pří-
padně zajistí nápravu v plném rozsahu. 

(2) Pokud v důsledku budoucích rekonstrukcí nebo oprav stavby silnice umístěné na Pozemku 
bude potřeba zasáhnout do Stavby, ponese veškeré náklady s tím spojené Budoucí opráv-
něný.  

(3) Budoucí oprávněný se zavazuje, že Stavba bude vybudována dle schválené projektové 
dokumentace a provozována v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami. Dále 
se zavazuje, že práce na Stavbě budou prováděny dle podmínek správce komunikace sta-
novených ve vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. 

(4) Budoucí oprávněný se zavazuje písemně oznámit Budoucímu povinnému zahájení a 
ukončení stavebních prací na Pozemku. 

(5) Budoucí oprávněný je povinen zahájit realizaci Stavby do tří let od podpisu této smlouvy. 

(6) V případě, že nebude Budoucím oprávněným do tří let od podpisu této smlouvy zahájena 
realizace Stavby, ruší se tato smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti od samého 
počátku.  

(7) V případě, že budou práva ke Stavbě v průběhu tříleté lhůty uvedené v čl. IV. odst. (5) 
této smlouvy převedena na jinou osobu, je Budoucí oprávněný povinen tuto skutečnost 
oznámit Budoucímu povinnému bezprostředně poté, co nastane. Právo odpovídající slu-
žebnosti související se Stavbou v takovém případě nepřechází na nového vlastníka Stavby. 
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(8) Zároveň Budoucí oprávněný iniciuje jednání směřující k uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti. V případě, že osoba, na níž budou převedena práva ke Stavbě, odmítne 
s Budoucím povinným uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle čl. I odst. (5), ponese 
veškeré náklady související se zřízením služebnosti Budoucí oprávněný. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.  

(2) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 
Budoucí oprávněný obdrží dvě vyhotovení, tři vyhotovení obdrží Budoucí povinný. 

(3) Smluvní strany mohou změnit tuto smlouvu pouze písemným dodatkem, podepsaným 
oběma smluvními stranami. 

(4) Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), použije se § 576 obč. 
zák. obdobně. 

(5) Smlouva byla schválena Zastupitelstvem statutárního města Liberec dne ……………., 
usnesením číslo …………………. 

(6) Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 878/05/RK vyplývajícího z §59 odst. 4 
zákona o krajích, kterým Rada svěřila působnost rozhodovat o smlouvách o zřízení věc-
ného břemene hejtmanovi kraje, rozhoduje v těchto záležitostech hejtman kraje. 

(7) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

(8) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyja-
dřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

(9) Budoucí oprávněný s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky 
zveřejňuje uzavřené smlouvy. Budoucí povinný souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
včetně všech jejích příloh na webových stránkách budoucího oprávněného a na Portále ve-
řejné správy (http://portal.gov.cz/). 

 

Liberec …………………………                                Liberec ……………………………. 

 

 

 

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

Martin Půta                                                 Tibor Batthyány  

hejtman Libereckého kraje                                               primátor statutárního města Liberec 
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Příloha smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného služebnosti č.j. OLP/105/2016 - Roz-
sah a umístění orientačně vyznačen nákresem trasy na snímku mapy: 
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Příloha č. 2: mapa s vyznačenou plochou 

 
 
 
 

Příloha usnesení č. 120/2016



 
Příloha č. 3 – návrh Smlouvy o realizaci přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě 
 

SMLOUVA O REALIZACI P ŘELOŽKY PODZEMNÍHO KOMUNIKA ČNÍHO VEDENÍ 
VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ  

 

 

číslo smlouvy  ČEZ ICT Services, a. s ., : …………………… 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.   smluvní strana: ČEZ ICT Services, a. s.   
 se sídlem: Duhová 1531/3, PSČ 140 53 Praha 4 

adresa pro doručování: ČEZ ICT Services , a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 
Praha 4 

zastoupena:                      Mgr. Terezou Cibulkovou, VÚ nákup IT a telekomunikace,  
 ČEZ, a. s.,  na základě plné moci ze dne 17. 9. 2014 
 Ing. Jana Černohousová, referentem podpory nákupu, ČEZ, a. 

s.,  
                                     na základě plné moci ze dne 17. 9. 2014 
      IČ:                          264 70 411 

DIČ: CZ26470411    
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 
číslo účtu:  27-5867950247/0100 
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7309 
 

dále jen „spole čnost ČEZ ICT Services“ 
 
 

2.   smluvní strana: [Doplní investor]  
se sídlem:  

      Zastoupeno:     
IČ:   
DIČ  
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
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dále jen „(doplní investor)“  
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1.  (doplní investor) jako stavebník připravuje realizaci stavby „(doplní investor)“. Na tuto 
stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem (doplní investor)  rozhodnutí o umístění stavby č.j. 
(doplní investor)  dne (doplní investor) , které nabylo právní moci dne (doplní investor) . 
 
2. V pozemcích parc. č.  (doplní investor) v k. ú. (doplní investor),  zapsaných na LV č. 
(doplní investor) v k.ú. (doplní investor), obec (doplní investor),  dotčených stavbou 
uvedenou v čl. II./1. této smlouvy, je uloženo ….. komunikační vedení veřejné komunikační 
sítě …... - ve vlastnictví společnosti ČEZ ICT Services a.s. (dále jen „podzemní komunikační 
vedení“ nebo „PKV“).  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že podzemní komunikační vedení uvedené v čl. II./2. smlouvy 
je nutné s ohledem na realizaci stavby „(doplní investor)“ po zjištění skutečného stavu 
hloubkově a eventuálně i stranově přeložit.  (doplní investor) jako stavebník, který vyvolal 
přeložku podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, na vlastní náklady (v 
souladu s ust. § 104 odst. 16 zák. č. 127/2005 Sb., v platném znění) vybuduje hloubkovou a 
eventuálně i stranovou přeložku PKV (dále také jen „přeložka PKV “ nebo „stavba “), která se 
po jejím dokončení stane výlučným vlastnictvím společnosti ČEZ ICT Services a nahradí 
dotčenou část podzemního komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services.  
 
4. Na přeložku PKV se zpracovává projektová dokumentace, jejíž technické řešení bylo 
předem předjednáno. Projektová dokumentace na přeložku PKV bude ve stavební 
dokumentaci označena jako „(doplní investor)“.  
 
5. Přeložka PKV bude provedena podle schválené projektové dokumentace, přičemž 
podrobnosti technického řešení dohodne (doplní investor)  jako stavebník se společností 
ČEZ ICT Services a.s. před zahájením zemních prací.  
 
 

 
III. 

Povinnosti smluvních stran 
1. (doplní investor)  jako stavebník při plnění této smlouvy zajistí: 

- zpracování realizační projektové dokumentace, její odsouhlasení společností ČEZ ICT 
Services a projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, 

- obstarání všech ostatních správních a jiných rozhodnutí a povolení potřebných k řádné 
realizaci stavby, 

- uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou 
dotčených pozemků, po jejich odsouhlasení společností ČEZ ICT Services,  

- realizaci přeložky PKV a doložení vstupních a výstupních měření odborně způsobilým 
subjektem vlastnícím příslušná oprávnění k uvedené činnosti s tím, že o vybraném 
dodavateli stavebně-montážních prací, o termínu zahájení stavebních prací a o 
předpokládané délce jejich trvání je povinna prokazatelným způsobem uvědomit 
společnost ČEZ ICT Services ve lhůtě minimálně 14 kalendářních dní před zahájením 
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stavebních prací technický dozor v průběhu provádění stavby od společnosti ČEZ ICT 
Services, čímž však není jakkoli dotčena povinnost (doplní investor) upravená v čl. III 
odst. 5 této smlouvy, 

- dokumentaci skutečného provedení přeložky PKV ve formě tištěné 2x a 1x na CD, 
- geodetické zaměření skutečného stavu přeložky PKV ve formátu DGN a (verze V7 a 

vyšší) a vyhotovení potřebného množství geometrických plánů dle počtu vlastníků 
dotčených pozemků, které budou opatřeny souhlasem příslušného katastrálního úřadu a 
budou neoddělitelnou součástí Smluv o zřízení věcného břemene; geometrické plány 
budou zakresleny na šíři tzv. manipulačního pásma 0,5 m, 

- uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene jménem společnosti ČEZ ICT 
Services s vlastníky stavbou dotčených pozemků po jejich odsouhlasení společností ČEZ 
ICT Services s tím, že (doplní investor)  uhradí výši jednorázové náhrady za zřízení 
věcného břemene. V případě, kdy je povinný plátcem DPH, společnost ČEZ ICT Services 
uhradí sjednanou výši jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene. Náhradu za 
zřízení VB dle předchozí věty přefakturuje ČEZ ICT Services (doplní investor)  na 
základě samostatného daňového dokladu, se splatností 21 dnů ode dne doručení 
investorovi, jako finanční plnění, které není předmětem DPH. Podkladem pro jeho 
vystavení bude kopie daňového dokladu vystaveného vlastníky stavbou dotčených 
pozemků nebo doklad prokazující vynaložení takových nákladů 

- podání návrhů na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do příslušného katastru 
nemovitostí s tím, že i náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné 
výši investor.  

- úhradu jakýchkoli dalších nákladů vzniklých v souvislosti s realizací přeložky PKV dle této 
smlouvy (například v souvislosti se zajištěním technického dozoru v průběhu realizace 
přeložky PKV apod.) 

 
2. (doplní investor)  se jako stavebník zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení 
před příslušným katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců 
spolupracovat na své náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na 
vklad tak, aby mohlo dojít k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. Společnost ČEZ ICT 
Services  se zavazuje poskytnout firmě (doplní investor) potřebnou součinnost. 
 
3. (doplní investor) je povinno činit taková opatření, aby při provádění přeložky dle této 
smlouvy a všech s tím souvisejících činnostech nedošlo ke škodám na majetku společnosti 
ČEZ ICT Services, jeho zaměstnanců nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví 
zaměstnanců společnosti  ČEZ ICT Services, nebo třetích osob, jimž by (doplní investor)  za 
takto způsobenou škodu odpovídalo. V případě způsobení takovéto škody provede (doplní 
investor) její úhradu v plné výši.  
 
4. Společnost ČEZ ICT Services se zavazuje k bezúplatnému protokolárnímu převzetí řádně 
realizované přeložky PKV nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy 
(doplní investor) , za předpokladu jejího provedení v souladu s platnou právní 
úpravou, odsouhlasenou projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy. 
 
5. (doplní investor) se jako stavebník zavazuje k dodržení 60 měsíční záruční doby na 
provedení stavby, vztahující se na veškeré úkony prováděné v rámci realizace přeložky PKV 
podle této smlouvy. V této souvislosti se (doplní investor) zavazuje zahájit práce na 
odstranění reklamované vady nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace (doplní 
investor) a odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 72 hodin od doručení reklamace 
(doplní investor) . (doplní investor) se zavazuje odstranit vadu i v případě, že dle názoru 
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(doplní investor) za způsobenou vadu neodpovídá. V případě, že následně bude 
prokázáno, že (doplní investor) za vadu neodpovídá, uhradí ČEZ ICT Services (doplní 
investor) prokazatelné a přiměřené náklady vynaložené (doplní investor) v souvislosti 
s odstraněním reklamované vady. 
 

 
 

IV. 
Podmínky realizace p řeložky PKV  

1. Příprava a provádění přeložky PKV se řídí ustanoveními § 104 zákona č. 127/2005 Sb., v 
platném znění a ustanoveními dalších právních předpisů, vztahujících se k předmětu plnění 
této smlouvy. 

 
 
 

V. 
Předání p řeložek PKV k p ředčasnému užívání 

(doplní investor)  jako stavebník vyzve společnost ČEZ ICT Services doporučeným dopisem 
nebo faxem k převzetí přeložky PKV za účelem jejího předčasného užívání a provozování. K 
této výzvě stavebník přiloží níže uvedené listinné doklady, pokud nebyly společnosti ČEZ 
ICT Services předloženy již dříve: 

a) povolení k předčasnému užívání stavby,  
b) dokumentaci skutečného provedení stavby, odsouhlasenou stavebníkem a 

dodavatelem stavebně-montážních prací, 
c) výchozí revizní zprávu a protokoly o provedených zkouškách. 

  
 
 

VI. 
Sankce 

1. Neoznámí-li (doplní investor) vybraného dodavatele stavebně-montážních prací, resp. 
zahájení prací spojených s provedením přeložky PKV společnosti ČEZ ICT Services 
v termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, (doplní investor) povinnost uhradit společnosti 
ČEZ ICT Services smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 
i započatý kalendářní den prodlení. 
 
2. Nezajistí-li (doplní investor) v souladu s touto smlouvou (čl. III. odst. 1) ve lhůtě 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od protokolárního předání přeložky PKV vyhotovení 
geometrických plánů, je společnost ČEZ ICT Services  oprávněna požadovat jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a současně je 
oprávněna zajistit vyhotovení těchto geometrických plánů na náklady (doplní investor) . 
 
3. Nezajistí-li (doplní investor) v souladu s touto smlouvou (čl. III. odst. 1) ve lhůtě 
nejpozději do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání přeložky PKV uzavření Smluv 
o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou přeložky dotčených pozemků, je společnost 
ČEZ ICT Services oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 
tisíc korun českých) za každou neuzavřenou smlouvu a současně je oprávněna zajistit 
uzavření těchto smluv na náklady (doplní investor) . 
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4. Nezajistí-li (doplní investor) v souladu s touto smlouvou (čl. III. odst. 1) ve lhůtě 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření Smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky 
stavbou přeložky PKV dotčených pozemků podání návrhů na vklad práv odpovídajících 
těmto smlouvám, je společnost ČEZ ICT Services oprávněna požadovat smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý nepodaný návrh na vklad a 
současně je oprávněna zajistit uzavření těchto smluv na náklady (doplní investor) . 
 
5. V případě prodlení (doplní investor)  s úhradou oprávněně fakturovaných částek je 
společnost ČEZ ICT Services oprávněna účtovat Ústeckému kraji smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 
6. V případě prodlení (doplní investor) se zahájením odstraňování reklamované vady resp. 
s odstraněním reklamované vady v termínu uvedeném v čl. III odst. 5 této smlouvy, je 
(doplní investor) povinno uhradit společnosti ČEZ ICT Services smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 
 
7. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti ČEZ ICT Services  na náhradu 
škody včetně náhrady škody smluvní pokutu převyšující. 

8. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího doložení a písemného vyúčtování do 21 
kalendářních dnů od obdržení tohoto vyúčtování.  
  
 
 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Za (doplní investor)  jsou oprávněni:  
a/ k jednání ve věci plnění smlouvy:   
b/ ve věcech technických:  
    
2. Za společnost ČEZ ICT Services  jsou oprávněni:  
a/ k jednání ve věci plnění smlouvy: Jana Černohousová, referent podpory nákupu, ČEZ a. 
s., na základě plné moci, tel. č. 211 046 315, email: jana.cernohousova@cez.cz. 
b/ ve věcech technických:  
Martin Šklíba, VODD Řízení dodávky Telco služeb, tel.č.: 211 046 215, email: 
martin.skliba@cez.cz   
c/Jaromír Fejfar, Specialista sdělovacích vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., na 
základě pověření, tel.č. 411 122 279, email: jaromir.fejfar@cez.cz.  
Společnost Telco Pro Services, a. s. je zmocněna k jednání ČEZ ICT Services na základě 
smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi ČEZ ICT Services a 
společností Telco Pro Services, a. s. (služba Katalogu služeb: „Servisní zajištění“). 
 
 
3. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná 
realizace přeložky uvedené v této smlouvě. V případě, že se výše uvedená přeložka nebude 
realizovat, tato smlouva zaniká.  
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4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává 
se platnou dnem podpisu pozdějšího.  
 
5. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně 
číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků. 
 
6. Tato smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze 
smluvních stran. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
 
 

VIII. 
Doložka platnosti právního úkonu 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města 
usnesením č. ………../RM…../… ze dne ……….   
 
 
Příloha: Plná moc 
 
 
V Praze dne …………………                                       V xxxxx dne ………………… 
 
 
Za společnost ČEZ , a. s. :                               Za (doplní investor) : 
 
 
 
…………………………………                                   ……………………………………………                                            
Mgr. Tereza Cibulková                                                jméno 
VÚ nákup IT a telekomunikace,      pozice 
ČEZ, a. s.na základě plné moci ze dne 17. 9. 2014 
                       
 
 
 
…………………………………    
Ing. Jana Černohousová     
referent podpory nákupu, ČEZ, a. s. 
na základě plné moci ze dne 17. 9. 2014 
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Příloha č. 4 – návrh Žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 121/2016



 

Příloha usnesení č. 121/2016



 4

Příloha č. 1 - přehled 
 

Plánovací + darovací 

smlouvy 

číslo 

smlouvy 

datum 

podpisu zpracoval obsah dodavatel město termín poznámka 

19/10/0061 9.6.2010 Fuchs 

Smlouva o budoucí 
darovací smlouvě 
(nový Babylon) 

Labyrint 
Bohemia Liberec 30.6.2015 

hotovo - nepředáno, zaslána výzva k uzavření 
darovací smlouvy 

19/10/0109 11.10.2010 Píšová 

Smlouva o budoucí 
darovací smlouvě 
(zastávka 
Dobiášova) 

General 
Bottlers Praha 30.6.2011 8/12/0005 - darovací smlouva 

19/10/0117 27.10.2010 Píšová 

Smlouva o budoucí 
darovací smlouvě 
(přechod 
Broumovská) 

3M esko 
s.r.o. Praha 30.6.2011 19/11/0019 - darovací smlouva 

19/11/0013 24.3.2011 Havlíková 

Smlouva o budoucí 
darovací smlouvě 
(Hančova, Vrbatova) Pavlikovič Liberec 30.6.2013 8/13/0186 - darovací smlouva 

19/11/0094 3.8.2011 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Viladům - Horská) Petr Salaba Liberec 30.6.2015 

hotovo - nepředáno, zaslána výzva k uzavření 
darovací smlouvy  

19/11/0095 10.10.2011 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(U Lesíčka) 

Radek 
Pospíšil Liberec 31.12.2015 

hotovo - nepředáno, čeká se na kolaudační 
rozhodnutí 

19/11/0096 19.7.2011 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Americká) Imlauf Liberec 31.12.2013 zrušeno 

19/11/0097 27.7.2011 Chobot 
Plánovací smlouva 
(Nedbalova) Alinčová Senožaty 30.6.2013 dodatek do 30.6.2014 - zrušeno 

19/11/0098 27.7.2011 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Za Domovem) 

Miroslav 
Denk Liberec 30.6.2013 zrušeno 

19/11/0099 19.7.2011 Chobot 
Plánovací smlouva 
(Hybešova) 

komerční 
realitní Praha 31.12.2013 zrušeno 

19/11/0100 22.7.2011 Chobot 
Plánovací smlouva 
(Tolstého) 

Libuše 
Pardeková Liberec 31.12.2013 zrušeno 

19/11/0125 29.9.2011 Chobot 
Plánovací smlouva 
(U Mlýna) DGS Liberec 31.12.2013 Investor řeší směnu pozemků 
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19/11/0171 6.12.2011 Chobot 
Plánovací smlouva 
(Obchodní) II.a.s. Liberec 31.12.2013 hotovo - nepředáno - společnost je v insolvenci 

19/11/0193 zrušeno Chmátal 

Plánovací smlouva 
(komunikace - p.p.č. 
328 - Doubí) 

Leona 
Gharazi Liberec 31.12.2013 zrušeno 

8/12/0002 21.1.2012 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Zelená střecha) LB - invest Liberec 31.12.2014 řeší se prodloužení smlouvy - na žádost investora 

8/12/0003 31.1.2012 Bimont 
Plánovací smlouva 
(rodinné domy) Bimont Liberec 31.12.2013 

částečně hotovo, je nutné dokončit osazení 
dopravní značení - SML 

8/12/0004 29.2.2012 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Horská) Thano s.r.o. Liberec 31.12.2013 hotovo - nepředáno - s investorem se jedná  

8/12/0009 19.3.2012 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Valašská) Smolař Liberec 31.12.2013 zrušeno 

8/12/0019 25.4.2012 Chmátal 

Plánovací smlouva 
(Horská-Slunný 
palouk) Salaba Liberec 31.12.2015 7/15/0081 - darovací smlouva 

8/12/0023 22.10.2012 Píšová 
Plánovací smlouva 
(Odra-Nisa) KÚLK Liberec 31.12.2013 8/13/0236 - darovací smlouva 

8/12/0085 26.8.2013 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Hynaisova) Klíma Cvikov 31.12.2015 

zjišťuje se stav, zaslána výzva k uzavření darovací 
smlouvy 

8/12/0097 12.10.2012 Chmátal 

Plánovací smlouva 
(U MočáluxNa 
Jezírku) TOaMI Varnsdorf 31.12.2015 

zjišťuje se stav, zaslána výzva k uzavření darovací 
smlouvy 

8/12/0106 7.11.2012 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Řetízková) NISA REALITY Liberec 31.12.2015 8/12/0106 - darovací smlouva 

8/12/0124 14.1.2013 Chmátal 
Plánovací smlouva 
(Hybešova) Farkaš Liberec 31.12.2015 

zjišťuje se stav, zaslána výzva k uzavření darovací 
smlouvy 

8/12/0125 zrušeno Chmátal 

Plánovací smlouva 
(komunikace p.č. 
1559/1, 1562/7) 

Javornická 
stavební 

Český 
Dub 31.12.2015 zrušeno 

8/12/0135 21.5.2013 Chmátal 

Dodatek č.1 - 
plánovací smlouva 
(Nedbalova) Alinčová Senožaty 30.6.2014 zrušeno 

8/13/0024 11.4.2013 Píšová 

Smlouva o budoucí 
smlouvě darovací 
KrajxSML-Odra-Nisa KÚKL Liberec 31.12.2013 8/13/0236 - darovací smlouva 
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8/14/0068 26.6.2014 Havlíková 

Plánovací smlouvy 
(U internátu a ul. 
Holubinková) 

Cejnar, 
Plešek Liberec 31.12.2016 trvá - je v termínu 

8/14/0069 3.7.2014 Havlíková 
Plánovací smlouvy 
(U Opatrovny) 

DP Real 
Immo Brno 31.12.2018 trvá - je v termínu 

8/15/0001 19.1.2015 Fadrhoncová 

Plánovací + darovací 
smlouva(Machnín-
Suchá) 

Dita 
Dušánková 

Česká 
Lípa 31.12.2018 trvá - je v termínu 

8/15/0003 23.1.2015 Fadrhoncová 

Plánovací + darovací 
smlouva(Valašská 
ulice) Svárovský Liberec 31.12.2018 7/15/0027 - darovací smlouva 

8/15/0002 12.2.2015 Fadrhoncová 
Plánovací + darovací 
smlouva(Bosenská) 

Bláhová, 
Šplíchal Liberec 31.12.2020 trvá - je v termínu 

7/15/0030 13.7.2015 Fadrhoncová 

Plánovací + darovací 
smlouva (Byty 
Kladenská) 

Byty 
Kladenská  Liberec 30.9.2020 trvá - je v termínu 

7/15/0072 5.11.2015 Fadrhoncová 

Plánovací + darovací 
smlouva(Bytové 
domy Horská) 

BV 
Development 

Hradec 
Králové 31.12.2018 trvá - je v termínu 
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Příloha č.1 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. j. OLP/293/2016 

uzavřená podle ustanovení §1785 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
Li berecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
IČ: 70891508, DIČ: CZ70891508 
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje      

dále jen „Budoucí povinný“  

a 

Statutární město Liberec 
se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem  

dále jen „Budoucí oprávněný“   

 

 
takto: 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
(1) Na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák. č. 157/2000 Sb.) 

Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 3796/2001-6-KM ze dne 10. 09. 2001 je Budoucí 
povinný, mimo jiné, vlastníkem p.p.č. 5771/5 o výměře 6965 m2, ostatní plocha, způsob 
využití silnice, ev. č. III/29020, nacházející se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, 
evidované na listu vlastnictví č. 3804 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrál-
ní pracoviště Liberec (dále jen „Pozemek“). 

(2) Budoucí oprávněný hodlá vybudovat a provozovat na Pozemku stavbu „B ezbariérová 
trasa č. 2 v k. ú. Liberec“ (dále jen „Stavba“). Rozsah a umístění Stavby jsou orientačně 
vyznačeny nákresem trasy na snímku mapy, který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen 
„Snímek“). 

(3) Uzavřením této smlouvy Budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), uděluje Budoucímu oprávněnému souhlas s provedením 
Stavby, včetně jejích součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na Pozemku. 

(4) Při realizaci Stavby je Budoucí oprávněný povinen šetřit majetek Budoucího povinného. 
Po skončení prací je Budoucí oprávněný povinen uvést Pozemek bezodkladně na vlastní 
náklad do původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených pra-
cí, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání Pozemku v souladu s právními 
předpisy. 

(5) Budoucí oprávněný se výslovně zavazuje, že do šedesáti dnů od dokončení Stavby předlo-
ží Budoucímu povinnému originál geometrického plánu pro vyznačení služebnosti 
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v potřebném počtu vyhotovení, kterým bude Stavba zaměřena a vyznačena výměra zásahu 
Stavby do Pozemku a výkres nebo jinou dokumentaci skutečného provedení Stavby, 
osvědčující hloubku uložení Stavby, vyhotovený osobou oprávněnou k výkonu zeměměřic-
ké činnosti. Dále předloží veškeré doklady nutné k uzavření smlouvy o zřízení služebnos-
ti. Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od Snímku. Budoucí oprávněný i Bu-
doucí povinný se touto smlouvou zavazují, že neprodleně po předložení geometrického 
plánu přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.  

(6) Služebnost bude sjednána úplatně. Výše úplaty za zřízení služebnosti vyplývá ze způsobu 
zásahu do Pozemku. Její výše se řídí Ceníkem jednorázových úhrad za zřízení věcného 
břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (dále jen „Ceník“). Výše úplaty je podle 
Snímku vypočítána takto:  

 
Stavební úkony Výměra Jednorázová sazba Cena 

úprava přechodu pro chodce    125 m2            0 Kč/ m2       0 Kč 
protlak do 0,15        7 m          50 Kč/m   350 Kč 

Úplata činí částku 350 Kč. (slovy: tři sta padesát korun českých), (dále jen „Úplata“) 
(7) Liberecký kraj je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K Úplatě je připočte-

no 21% DPH. Celková Úplata s DPH tedy činí: 423,50 Kč; (slovy: čtyři sta dvacet tři ko-
run českých, 50 haléřů). 

(8) Úplatu včetně DPH uhradí Budoucí oprávněný před započetím stavebních prací, nejpoz-
ději do 30 dnů ode dne, kdy Budoucímu povinnému písemně sdělí, že hodlá započít sta-
vební práce na Stavbě, bezhotovostním převodem na bankovní účet Budoucího povinného 
č. 19 – 7964100227/0100 vedený u KB Liberec, VS 1429316. 

(9) V případě, že skutečný zásah Stavbou do Pozemku bude dle geometrického plánu menší 
než tak, jak je vypočítán v čl. I. odst. (6): 
a) a zároveň takto vzniklý rozdíl přesáhne o více než 5 % částku Úplaty, zavazuje se Bu-

doucí povinný tento rozdíl vrátit Budoucímu oprávněnému do 30 dnů ode dne uzavře-
ní smlouvy o zřízení služebnosti, 

b) a zároveň takto vzniklý rozdíl nedosáhne 5 % částky Úplaty, dohodli se Budoucí 
oprávněný a Budoucí povinný na tom, že ke dni uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti zaniká nárok Budoucího oprávněného na výplatu tohoto rozdílu. 

(10) V případě, že skutečný zásah Stavbou do Pozemku bude dle geometrického plánu      
větší,  než tak, jak je vypočítán v čl. I. odst. (6): 
a) a zároveň takto vzniklý rozdíl přesáhne o více než 5 % částku Úplaty, uhradí Budoucí 

oprávněný vzniklý rozdíl do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Budoucího povinného                             
č. 19 – 7964100227/0100 vedený u KB Liberec, VS 1429316. Budoucí oprávněný be-
re na vědomí, že návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti nebude podán před 
úhradou tohoto rozdílu, 

b) a zároveň takto vzniklý rozdíl nedosáhne 5 % částky Úplaty, dohodli se Budoucí 
oprávněný a Budoucí povinný na tom, že ke dni uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti zaniká nárok Budoucího povinného na výplatu tohoto rozdílu. 

(11) Pro případ, že nebude Úplata ve stanovené lhůtě zaplacena, má Budoucí povinný právo 
od této smlouvy odstoupit. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že před zaplacením Úpla-
ty nesmí zahájit jakékoli stavební práce. 

(12)  Smluvní strany pro případ, že Budoucí oprávněný zahájí stavební práce bez zaplacené 
Úplaty, ujednaly, že Budoucímu povinnému vzniká dnem zahájení stavebních prací nárok 
na smluvní pokutu ve výši 50% Úplaty. Splatnost smluvní pokuty, jakož i náhradní splat-
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nost Úplaty, budou stanoveny v písemné výzvě Budoucího povinného Budoucímu opráv-
něnému, a to 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nárok na smluvní 
pokutu není vázán na zavinění Budoucího oprávněného. Úhradou smluvní pokuty není 
vázáno právo Budoucího povinného na náhradu škody. 

Článek II. 
Podstatné náležitosti budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

(1) Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení služebnosti bude zřízeno věcné břemeno 
- služebnost, spočívající ve zřízení a provozování stavby „Bezbariérová trasa č. 2 v k. ú. 
Liberec“ na Pozemku a s tím související právo vstupu a vjezdu na Pozemek za účelem 
udržování a provádění oprav Stavby tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu, který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 

(2) Bližší rozsah služebnosti určí geometrický plán, který na svůj náklad pořídí Budoucí 
oprávněný v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.  

(3) Budoucí oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá a Budoucí povinný je povinen 
toto právo trpět. 

(4) Služebnost se sjednává úplatně. Výše úplaty za zřízení služebnosti vyplývá ze způsobu zá-
sahu do Pozemku a její výše odpovídá Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného 
břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje platného ke dni podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 

(5) Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí Budoucí oprávněný. 
Budoucí povinný podá bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o zřízení služebnosti 
návrh na vklad práva odpovídajícímu služebnosti u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, příslušnému katastrálnímu pracovišti. 

(6) Služebnost přechází na budoucí vlastníky Pozemku a je sjednána pouze na dobu určitou, 
tj. na dobu, po kterou bude provozována Stavba. V případě, že dojde ke zrušení Stavby, 
ruší se k tomuto dni i odpovídající služebnost. 

(7) Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude Budoucí 
oprávněný dnem vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí u pří-
slušného katastrálního úřadu, s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na zápis došel pří-
slušnému katastrálnímu pracovišti. 

Článek III. 
Prohlášení Budoucího povinného o vadách služebné nemovitosti 

(1) Budoucí povinný prohlašuje, že Pozemek je dále zatížen následujícím omezením vlastnic-
kého práva: 
• Věcné břemeno v rozsahu GP č. 4339-507/2009 a GP č. 4340-508/2009, ve prospěch 

Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, IČ: 
49099469, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24. 9. 2009, právní 
účinky vkladu práva ke dni 2. 10. 2009. 

• Věcné břemeno v rozsahu GP č. 3866-05196/2005, ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, na základě 
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 14. 11. 2006, právní účinky vkladu práva 
ke dni 19. 12. 2006. 

(2) Budoucí oprávněný prohlašuje, že byl s touto právní vadou seznámen a že bude plně re-
spektovat práva ostatních oprávněných ze služebnosti. 

Článek IV. 
Povinnosti Budoucího oprávněného při zřízení a provozu stavby „Bezbariérová trasa č. 

2 v k. ú. Liberec“ 
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(1) Budoucí oprávněný se zavazuje co nejvíce šetřit majetek Budoucího povinného. Pokud 
v důsledku existence služebnosti, vznikne výstavbou, údržbou a opravami Stavby ze stra-
ny Budoucího oprávněného, a to i nezaviněně, např. provozní závadou, Budoucímu po-
vinnému škoda, ponese náklady na její odstranění Budoucí oprávněný, případně zajistí 
nápravu v plném rozsahu. 

(2) Pokud v důsledku budoucích rekonstrukcí nebo oprav stavby silnice umístěné na Pozemku 
bude potřeba zasáhnout do Stavby, ponese veškeré náklady s tím spojené Budoucí opráv-
něný. Tato povinnost nevzniká v případě, že při realizaci Stavby bude dodrženo min. krytí 
podzemního vedení dle normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání technického vyba-
vení, zejména tabulky B. 1 – Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí, která je přílohou 
této smlouvy. 

(3) Budoucí oprávněný se zavazuje písemně oznámit Budoucímu povinnému zahájení a 
ukončení stavebních prací na Pozemku. 

(4) Budoucí oprávněný se zavazuje, že Stavba bude vybudována dle schválené projektové 
dokumentace a provozována v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami. Dále 
se zavazuje, že práce na Stavbě budou prováděny dle podmínek správce komunikace sta-
novených ve vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. 

(5) Budoucí oprávněný je povinen zahájit realizaci Stavby do 3 let od podpisu této smlouvy. 
(6) V případě, že nebude Budoucím oprávněným do 3 let od podpisu této smlouvy zahájena 

realizace Stavby, ruší se tato smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti od samého 
počátku. Budoucí povinný je v takovém případě povinen vrátit Budoucímu oprávněnému 
Úplatu do 30 dnů od dne doručení písemné výzvy k vrácení Úplaty bezhotovostním pře-
vodem na bankovní účet Budoucího oprávněného. Pokud Budoucí oprávněný nepožádá o 
vrácení Úplaty do 3 let ode dne zrušení smlouvy, zaniká tím jeho nárok na vrácení Úplaty. 

(7) V případě, že budou práva ke Stavbě v průběhu tříleté lhůty uvedené v čl. IV. odst. (5) 
této smlouvy převedena na jinou osobu, je Budoucí oprávněný povinen tuto skutečnost 
oznámit Budoucímu povinnému bezprostředně poté, co nastane. Právo odpovídající slu-
žebnosti související se Stavbou v takovém případě nepřechází na nového vlastníka Stavby. 

(8) Zároveň Budoucí oprávněný iniciuje jednání směřující k uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti. V případě, že osoba, na níž budou převedena práva ke stavbě, odmítne 
s Budoucím povinným uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle čl. I. odst. (5) ponese 
veškeré náklady související se zřízením služebnosti Budoucí oprávněný. 

 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a budou 
v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetickém odvětví o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozděj-
ších právních předpisů.   

(2) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 
Budoucí oprávněný obdrží dvě vyhotovení, tři vyhotovení obdrží Budoucí povinný. 

(3) Smluvní strany mohou změnit tuto smlouvu pouze písemným dodatkem, podepsaným 
oběma smluvními stranami. 

(4) Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), použije se § 576 obč. 
zák. obdobně. 

(5) Smlouva byla schválena Zastupitelstvem statutárního města Liberec dne ...……….., pod 
usnesením ……………. . 

Příloha usnesení č. 124/2016



 8

(6) Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 878/05/RK vyplývajícího z §59 odst. 4 
zákona o krajích, kterým Rada svěřila působnost rozhodovat o smlouvách o zřízení věc-
ného břemene hejtmanovi kraje, rozhoduje v těchto záležitostech hejtman kraje. 

(7) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 
(8) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyja-

dřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
(9) Budoucí oprávněný s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky 

zveřejňuje uzavřené smlouvy. Budoucí povinný souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
včetně všech jejích příloh na webových stránkách budoucího oprávněného a na Portále ve-
řejné správy (http://portal.gov.cz/. 

 

Liberec …………………..               Liberec …………………………… 
 
 
 
 
…………………………….               ……...……………..……………… 
Martin Půta                                                                          Tibor Batthyány 
hejtman Libereckého kraje                                           primátor statutárního města Liberec 
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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 

 
Zájmové sdružení koupaliště 
se sídlem: Wintrova 28/493, 460 01 Liberec 2 
IČ 46744339 
zastoupené Petrem Poldou, jednatelem 
číslo bankovního účtu: 176968875/0300 
„zapsané v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. L 8983“ 
(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 rady města 
číslo x ze dne 16. 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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I I. 
Účel a výše dotace 

 
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 50 000 Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských) a 
je účelově vázána na úhradu provozních nákladů koupaliště Sluníčko v roce 2016.  
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. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). 
 
 
 

IV . 
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 176968875/0300 vedený u 
Československé obchodní 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 Sluníčko uvádět, že příslušná aktivita byla 
podpořena statutárním městem Liberec.  

 
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 
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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. 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.   
 
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 

 
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. 
 
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 dodržet následující podmínky: 
- otevření koupaliště v době od 15. června 2016 do 5. září 2016 
- otevírací doba denně od 9.00 hodin do 19.00 hodin  
- 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 
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 
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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 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. 
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. 
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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 
rozhodla rada města Liberec usnesením č. x  ze dne 16. 2. 2016. 

 
 
V Liberci dne:                
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
                   Ing. David Pastva                                                      Petr Polda 
ved. odboru cestovního ruchu, kultury a sportu jednatel Zájmového sdružení koupaliště                       
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Nájemní smlouva 
 

městského fotbalového areálu U Nisy v Liberci 
  č. CJ MML 025450/16 
 
 

statutární město Liberec 
se sídlem  460 01 Liberec - Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1  
IČ  002 62 978 
zastoupené  Tiborem Batthyánym, primátorem města, 
číslo bankovního účtu 4096142/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec    
(dále jen „pronajímatel“) 
 

a 
 

FC SLOVAN LIBEREC a.s. 
se sídlem  Liberec, Na Hradbách 1300, PSČ 46001 
IČ  613 26 461 
          zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem  
          v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 593   
zastoupená  Ing. Zbyňkem Štillerem, předsedou představenstva 
číslo bankovního účtu: 950920257/0100, vedený u KB, a.s. Liberec  
(dále jen „nájemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2201 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto nájemní smlouvu: 
 
 

I. Preambule 
 

Z důvodu zajištění a zlepšení činnosti městského fotbalového areálu U Nisy v Liberci 
a z důvodu zachování a dalšího rozvoje fotbalu uzavírají smluvní strany tuto nájemní 
smlouvu. 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Pronajímatel je vlastníkem městského fotbalového areálu U Nisy v Liberci sestávajícího 

se z následujících pozemků včetně jejich součástí a souvisejícího příslušenství: 
  
    v k. ú. Liberec 

a) parcela č. 5379/1, k.ú. Liberec    
b) parcela č. 5379/3, k.ú. Liberec, jejíž součástí je stavba bez čp. 
c) parcela č. 5379/4, k.ú. Liberec, jejíž součástí je stavba bez čp. 
d) parcela č. 5379/5, k.ú. Liberec, jejíž součástí je tribuna ZÁPAD 
e) parcela č. 5379/6, k.ú. Liberec, jejíž součástí je fotbalové hřiště 
f) parcela č. 5379/8, k.ú. Liberec   
g) parcela č. 5379/9, k.ú. Liberec, jejíž součástí je fotbalové hřiště 
h) parcela č. 5395/1, k.ú. Liberec, jejíž součástí je fotbalové hřiště 
i) parcela č. 5395/6, k.ú. Liberec, jejíž součástí je budova čp.1300, ul. Na Hradbách, Lbc I 
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j) parcela č. 5395/11, k.ú. Liberec 
k) parcela č. 5395/14, k.ú. Liberec, jejíž součástí je tribuna SEVER, ul. Na Hradbách , Lbc I  
l) parcela č. 5395/17, k.ú. Liberec, jejíž součástí je stavba bez čp. 
m) parcela č. 5395/18, k.ú. Liberec, jejíž součástí je budova čp.1300, ul. Na Hradbách, Lbc I 
n) parcela č. 5395/19, k.ú. Liberec, jejíž součástí je budova čp.1300, ul. Na Hradbách, Lbc I 
o) parcela č. 5407/2, k.ú. Liberec, plocha z asfaltového betonu 
p) parcela č. 5407/7, k.ú. Liberec, jejíž součástí je stavba občanského vybavení 
q) parcela č. 5407/8, k.ú. Liberec, jejíž součástí je fotbalové hřiště 
r) parcela č. 5407/10, k.ú. Liberec, jejíž součástí je tribuna JIH 
s) parcela č. 5407/11, k.ú. Liberec, jejíž součástí je tribuna VÝCHOD, studna a příslušenství 
t) parcela č. 5407/14, k.ú. Liberec, jejíž součástí je tribuna JIH 
u) parcela č. 5407/15, k.ú. Liberec 
v) parcela č. 5407/16, k.ú. Liberec 
w) parcela č. 5407/17, k.ú. Liberec, jejíž součástí je stavba bez čp. 
x) parcela č. 5407/21, k.ú. Liberec 
y) parcela č. 5407/22, k.ú. Liberec, jejíž součástí je budova čp.1300, ul. Na Hradbách, Lbc I 

 
  v k.ú. Nové Pavlovice 

a)  parcela č. 577/1, k.ú. Nové Pavlovice, jejíž součástí je fotbalové hřiště 
b)  parcela č. 577/2, k.ú. Nové Pavlovice, jejíž součástí je stavba bez čp 
c)  parcela č. 577/3, k.ú. Nové Pavlovice, jejíž součástí je stavba bez čp. 
d)  parcela č. 578/1, k.ú. Nové Pavlovice, jejíž součástí je fotbalové hřiště. 

 
Předmětem nájmu je též: 

•   stavba občanského vybavení – budova bez čp (tribuna SEVER), která stojí na 
pozemcích p. č. 5395/14 (ve vlastnictví SML),  p. č. 5395/15 (ve vlastnictví ČR, 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)) a p. č. 6160/7 (ve 
vlastnictví ČR, Povodí Labe s.p.) 

•  dozorový kamerový systém 
•  osvětlení hrací plochy. 

 
2. Tento majetek uvedený v čl. II. odst. 1. této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do 

nájmu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Tento majetek uvedený 
v čl. II. odst. 1. této smlouvy je dále v textu smlouvy uváděn i jen jako „Předmět nájmu“. 

 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a sjednává se na dobu určitou 

od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018. 
 
4. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu do užívání ve stavu způsobilém 

ke smluvenému užívání způsobem stanoveným touto smlouvou. 
 
5. Předmět nájmu je nájemce oprávněn užívat výlučně podle stavebně technického určení, 

k zajištění provozu městského fotbalového areálu U Nisy, k provozování sportovišť 
a sportovních zařízení a k vlastní podnikatelské činnosti, ke které je oprávněn.  

 
6. Vzhledem k tomu, že nájemce ke dni podpisu této smlouvy Předmět nájmu užívá na 

základě předchozí nájemní smlouvy, tak k fyzickému předání Předmětu nájmu nedojde 
a Předmět nájmu se považuje za předaný dnem 1. 7. 2016.  
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III. Právní pom ěry smluvních stran 
 
1. Nájemce je povinen na svůj náklad provádět veškeré opravy a údržbu Předmětu nájmu. 

Nájemce je povinen vždy s výhledem na následující kalendářní čtvrtletí předložit 
pronajímateli (Odboru majetkové správy) plán oprav a údržby ke schválení. (Termíny pro 
předložení těchto čtvrtletních plánů jsou: 28. únor, 31. květen, 31. srpen a 30. listopad 
kalendářního roku.). Pronajímatel se zavazuje k plánu oprav a údržby vyjádřit do 14-ti 
dnů od jeho předložení, pronajímatel je rovněž oprávněn zahrnout i jiné než nájemcem 
navržené opravy do tohoto plánu oprav a údržby. Nájemce bude pronajímateli předkládat 
zprávy o provedených opravách a údržbě vždy do 15 dnů po skončení každého 
kalendářního čtvrtletí. Nájemce umožní pověřeným pracovníkům pronajímatele kontrolu 
řádného provádění oprav a údržby, vč. účasti na kontrolních dnech apod. 

 
2. Nájemce rovněž nese ze svého náklady spojené s odstraňováním závad a škod, které byly 

zapříčiněny špatnou obsluhou věci, zanedbáním pravidelné údržby nebo porušením 
pracovních povinností pracovníků nájemce nebo třetí osobou. 

 
3. Nájemce neodpovídá za havárie budov, konstrukcí nebo jejich částí, které jsou důsledkem 

živelných pohrom nebo jiných, nájemcem neovlivnitelných skutečností a nenese na nich 
vinu. 

 
4. Veškerá technická zhodnocení pronajatého majetku, tj. rekonstrukce a modernizace, je 

nájemce oprávněn provádět pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. 
Pro tyto případy odepisuje technická zhodnocení ve svém účetnictví nájemce 
a  u pronajímatele se vstupní cena o tyto výdaje nezvyšuje. 

 
5. Nájemce má právo odepisovat realizované technické zhodnocení zařazené do účetnictví 

nájemce od 1.1.2003 ve svém účetnictví po dobu trvání nájemní smlouvy. 
 
6. Nájemce je povinen hradit veškeré poplatky spojené se svou podnikatelskou činností 

a poplatky stanovené a uplatňované v této souvislosti orgány státní správy. Nájemce 
zajišťuje a hradí všechny potřebné revize v řádných termínech, na vyžádání je povinen je 
předložit pronajímateli. 

 
7. Rozhodnutí o neupotřebitelnosti nebo přebytečnosti a vyřazení pronajatého HIM nebo 

jejím prodeji přísluší výhradně pronajímateli, zpravidla na návrh nájemce. 
 
8. Technickou dokumentaci pronajatého zařízení včetně archivu převzal nájemce. 

Na vyžádání budou požadované materiály zapůjčeny. 
 
9. Nájemce je oprávněn při splnění povinností stanovených touto smlouvou provozovat 

vlastní podnikatelskou činnost v rozsahu této smlouvy v souladu s platnými právními 
předpisy. Touto činností nesmějí být nepříznivě dotčena práva vlastníka.  

 
 

IV . Nájemné 
 

1. Roční nájemné bylo dohodnuto na základě znaleckého posudku Ing. Petra Pavlaty 
č. 03558-0016/2016 ze dne 1.2.2016 ve výši 100.000 Kč + aktuální základní sazba DPH 
(slovy: Jednostotisíckorunčeských + aktuální základní sazba DPH). Takto sjednané 
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nájemné je splatné na účet Pronajímatele na základě daňového dokladu – faktury vystavené 
pronajímatelem jednou ročně vždy v červenci příslušného kalendářního roku, za který 
se nájemné platí. Splatnost faktur je 14 dní.  
 

 
V. Úhrada služeb 

 
1. Platby za elektrickou energii, teplo, vodné a stočné hradí nájemce dodavatelům na základě 

samostatných smluv uzavřených vlastním jménem.  
 
 

VI. Pojištění majetku 
 

1. Nájemce je povinen pojistit pronajaté budovy, technologické zařízení, HIM. Nájemce 
je  povinen uzavřít pojištění ohledně svého majetku a své podnikatelské činnosti včetně 
škod na zdraví, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho pracovníky a za škodu 
na věcech vnesených a odložených. 

 
 

 VI I. Ochrana majetku 
 

1. Nájemce se zavazuje přenechaný majetek: 
 

a) užívat s péčí řádného hospodáře, zejména tento chránit před poškozením, ztrátou nebo 
zničením, či jiným zneužíváním; 

 
b) nájemce je povinen provádět pravidelnou roční inventarizaci hospodářských 

prostředků podle platných předpisů. Výsledek inventury předloží zápisem ve dvojím 
vyhotovení pronajímateli do 31. října inventárního roku s návrhem na vypořádání 
inventurních rozdílů. K fyzickému provedení inventury přizve nájemce pracovníka 
pronajímatele. Nájemce umožní pověřeným pracovníkům pronajímatele kontrolu 
řádného zajištění a ochrany majetku přenechaného do užívání; 

 
c) užívat a udržovat strojové zařízení a vybavení v provozuschopném stavu a v souladu 

s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně 
hygienických a technických norem; 

 
d) škody na majetku pronajímatele zaviněné nájemcem nebo třetí osobou v souvislosti 

s plněním účelu smlouvy nebo podnikatelskou činností nájemce, odstraní nájemce 
na svůj náklad v plném rozsahu; 

 
e) v přenechaných prostorách, budovách, sportovištích a pozemcích zodpovídá 

za dodržování příslušných požárních předpisů a předpisů při ochraně bezpečnosti 
a zdraví při práci, hygienických a technických norem a ostatních obecně platných 
právních předpisů. 
 

2. Na nájemce přecházejí uzavřením této smlouvy povinnosti pronajímatele udržovat 
a spravovat pronajaté pozemky. 
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3. Nájemce musí předem informovat pronajímatele o úmyslu přenechat krátkodobě do 30 dnů 
pronajaté prostory jiné osobě. Přenechání pronajatých prostor jiné osobě na dobu delší 
30 dnů může nájemce pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Veškeré 
doposud udělené souhlasy (tj. souhlasy udělené před uzavřením této smlouvy), zejména 
souhlas s podnájmem restaurace a stánků s občerstvením, zůstávají v platnosti. 
 

 
VI II. Vypořádání při ukončení nájmu 

 
1. Nájemní poměr založený touto smlouvou zaniká: 
 

a) Uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, nedojde-li k následnému 
prodloužení. Jestliže jedna ze smluvních stran nejdéle 12 měsíců před ukončením 
nájemního poměru neoznámí druhé smluvní straně, že trvá na ukončení nájmu 
uplynutím dohodnuté doby, prodlužuje se doba nájmu vždy o dalších 12 měsíců. 

 
b) Písemnou dohodou pronajímatele a nájemce. V tomto případě se provede vypořádání 

ke dni, který bude v dohodě uveden jako den ukončení nájemního poměru. 
 

c) Písemnou výpovědí doručenou druhému účastníkovi. Obě smluvní strany jsou 
oprávněny tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí pouze z následujících důvodů: 
 
ca) Pronajímatel: 

I) jestliže nájemce porušuje povinnost podle čl. II. odst. 5 této smlouvy; 
 

II ) jestliže nájemce nedbá o řádnou údržbu a opravy majetku nebo připouští jeho 
       poškozování nebo zneužívání nebo nijak takovému jednání nebrání, a to přesto, 
 že ho pronajímatel vyzval písemně ke zjednání nápravy a nájemce tuto nápravu 
 v přiměřené době nezjednal; 
 

III) nájemce je v prodlení s úhradou nájemného po dobu delší než 30 kalendářních 
       dnů 
 

cb) Nájemce: 
I)   jen v případě, kdy mu pronajímatel bez zákonného důvodu brání v řádném 

       výkonu nájemních práv. 
 

2. Výpovědní lhůta je jednoroční a v případě, kdy podává výpověď nájemce podle odst. cb) 
dvouměsíční a počíná běžet vždy prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 
prokazatelném doručení výpovědi druhému účastníkovi. Výpověď musí obsahovat 
konkrétní důvod výpovědi, jinak je neplatná. 

 
3. Pronajímatel může od smlouvy odstoupit, pokud nájemce ztratí faktickou nebo právní 

způsobilost k provozování činnosti, k níž si Předmět nájmu pronajal. 
 
4. Dojde-li k ukončení nájemního poměru z jakéhokoli důvodu, provedou pronajímatel 

s nájemcem vzájemné vypořádání nejdéle do 30ti dnů od skončení nájemního poměru. 
O tomto vypořádání jsou smluvní strany povinny se vydat písemné potvrzení. Splatnost 
částky zjištěné vypořádáním je 60 dní od ukončení nájemního poměru. 
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IX. Ustanovení společná a závěrečná 

 
1. Záměr Statutárního města Liberec pronajmout Předmět nájmu byl zveřejněn na úřední 

desce ve dnech 7. 1. 2016 - 23. 1. 2016 a následně byl pronájem Předmětu nájmu schválen 
radou statutárního města Liberec na zasedání dne 16. 2. 2016 usnesením č. …./2016. 

 
2. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
 
3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze oboustranně podepsaným 

písemným dodatkem, jinak jsou neplatné. 
 
4. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kontrolu odepisování ve svém účetnictví,   

bude-li o to pronajímatelem požádán. 
 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 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 ve smlouvě. 

 
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že toto úplné znění nájemní smlouvy odráží stav 

k datu podpisu této smlouvy. Na důkaz svého tvrzení připojují své podpisy. 
 
 
 
Pronajímatel:      Nájemce: 
 
 
 
 
V Liberci dne ……………………….                       V Liberci dne ………………………. 
 
 
 
……………………………………….  …………………………………………… 

   Tibor Batthyány           Ing. Zbyněk Štiller 
primátor statutárního města Liberec      předseda představenstva 
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Příkazní smlouva 
č. CJ MML 024773/16 

 
podle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
 
Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem, 
ve věcech této smlouvy zastoupené Tomášem Kyselou,  
náměstkem primátora, 
IČ 002 62 978    
(dále jen příkazce) 
 
 
a 
 
Sportovní areál Ještěd a. s.,  
se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, 
akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, pod spisovou značkou B 1390, 
zastoupená předsedkyní představenstva Bc. Zuzanou Kocumovou, 
ve věcech této smlouvy zastoupená Janem Svatošem, ředitelem,  
IČ 254 37 941               
(dále jen příkazník) 
   
 
 

uzavírají tuto smlouvu příkazní: 
 

 
I . Předmět smlouvy 

 
1. Statutární město Liberec (dále jen příkazce) je vlastníkem pozemku parc. č. 1679/1, 

k.ú. Liberec, u ZŠ Barvířská, který je využíván jako Skatepark Liberec (dále jen SPL), 
včetně veškerého vybavení a zařízení. (Combo box, Wedge, Quarterpipe, Combo box 
Slide, Fonbox with Slide, Jump ramp). 

 
2. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce bude zajišťovat provoz a 

správu SPL a příkazce se zavazuje zaplatit za to příkazníkovi odměnu. 
 
 

II . Doba trvání smlouvy  
 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou od 1. března 2016 do 
30. listopadu 2018, s provozováním Skateparku vždy od 1. března do 30. listopadu 
běžného roku. 
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2. Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu 
s výpovědní dobou 1 měsíc. 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. 

 
 

II I. Cena 
 

1. Za plnění předmětu této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ročně 
odměnu ve výši 65.000 Kč (slovy: Šedesátpěttisíckorunčeských) bez DPH. 

 
2. Odměna se bude hradit na základě faktury ze strany příkazníka vystavené 

do 31. března běžného roku, se splatností 14 dní ode dne doručení faktury příkazci. 
 

3. Odměna zahrnuje veškeré náklady, které příkazník nutně nebo účelně vynaložil při 
plnění svého závazku. Příkazce nebude hradit zálohy. 

 
 

IV . Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příkazník je povinen zejména 
 

a) zajišťovat provoz a správu SPL po celou dobu platnosti smlouvy, vždy v období 
od 1. března do 30. listopadu běžného roku  

• v měsících březen, duben, květen, červen, září, říjen a listopad v době od 
8:00 do 20:00 hodin,  

• v měsících červenec a srpen v době od 8:00 do 22:00 hodin 
• zahájení sezony SPL dne 1. března je podmíněno příznivým počasím 

b) vydat provozní řád SPL se vstupným ZDARMA 
c) zajišťovat údržbu překážek a plochy SPL 
d) provozovat kontaktní linku pro uživatele SPL 
e) provozovat kontaktní linku pro pořadatele akcí ve SPL 
f) informovat příkazce o pořádání akcí v areálu  
g) zajišťovat propagaci SPL 
h) provádět na vlastní náklady drobné opravy v rozsahu do 2000,- Kč (za jednotlivou 

opravu) 
i) oznamovat nutnost oprav většího rozsahu nad 2000,-Kč 
j) zajišťovat úklid SPL 
k) provádět dohled nad stavem vybavení a nemovitosti jako takové 
l) vykonávat dohled a řešit umísťování soukromých překážek a dalšího vybavení 
m) vykonávat veškerou činnost s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce. 

 
 

2. Příkazce je povinen 
 

a) zajistit svoz odpadu 
b) zajistit úklid přilehlých prostor (zejména trávníky, cyklostezka) 
c) zajistit údržbu a opravy nemovitostí (oplocení, osvětlení, občanské vybavení) 
d) zajistit přístup do SPL 
e) financovat opravy většího rozsahu nad rámec plnění vyplývajícího z této smlouvy.    

Příloha usnesení č. 128/2016



 Návrh  Příloha č. 1 

Příkazní smlouva Skatepark na období 2016 – 2018, č. CJ MML 024773/16                                                                       Stránka 3 z 3 

 

 
 

3. Příkazce odpovídá za škody vzniklé na jeho majetku v areálu SPL, za podmínek 
dodržení smlouvy ze strany příkazníka. Příkazník zodpovídá za újmu na zdraví 
návštěvníků SPL vzniklou zanedbáním jeho povinností vyplývajících z této Příkazní 
smlouvy. 

 
V. Závěrečná ustanovení 

 
1. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetli, že ta vyjadřuje jejich 

skutečnou a svobodnou vůli, byla uzavřena vážně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
2. Tuto smlouvu lze měnit jen číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 
 

3. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č. …../2016 ze dne 
16. 2. 2016. 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom z nich. 
 

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. 

 
 
 
V Liberci dne       V Liberci dne  
 
 
Za příkazníka         Za příkazce 
 
 
 
 
 
.....................................                                                     ……………………………. 
Jan Svatoš                 Tomáš Kysela,  
ředitel        náměstek primátora 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

  
č. CJ MML 030704/16 

 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního 

ruchu, kultury a sportu 
číslo bankovního účtu:   1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
Spacium, o.p.s 
se sídlem Šlikova 127/18, Liberec VII-Horní Růžodol,  460 07 Liberec 
IČ:     264 79 320 
zastoupená    Mgr. Jiřím Kafkou, likvidátorem společnosti 
číslo bankovního účtu:   174219125/0300, vedeného u ČSOB Liberec  
(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 Rady města 
Liberec č. …/2016 ze dne 16. 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. 

4. Tato 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 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má 
charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o 
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poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  

II . 
Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 41.380,00 Kč (slovy: 
Čtyřicetjedentisíctřistaosmdesátkorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s likvidací společnosti Spacium, o.p.s., jmenovitě na úhradu daně 
z příjmu právnických osob, pojištění sochy (A)SYMBIONT umístěné před libereckou 
radnicí, úhradu faktury H-účto za účetní služby 1-2/2016 a na částečnou úhradu za 
dosavadní činnost likvidátora společnosti. 

II I. 
Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 5. 2016, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30. 6. 2016 
na účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s. (IČ příjemce). 

IV . 
Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 174219125/0300, vedeného u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

1. 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. 

 
2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 6. 2016 předložit poskytovateli: 

a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a 
b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla 

dotace poskytnuta. 
 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 
členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a 
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kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, 
včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady).  

b. 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 

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 
minimálně výši celkové poskytnuté dotace. 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 dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní 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.  
 

6. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 
uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města 
Liberec. 

 
7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 

městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
činnosti příjemce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu 
poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 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. 

 
9. V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo 

nedodrží podmínky stanovené pro předložení vyúčtování, nebo v případě uvedení 
nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu 
následujících dvou kalendářních let. 

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. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
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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. 

VI I.  
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. 6, 7 a 8 této smlouvy 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. 

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. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
jeden obdrží poskytovatel. 

4. 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.  

5. 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 
rozhodla Rada města Liberec usnesením č. …../2016 ze dne 16. 2. 2016. 
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V Liberci dne:        V Liberci dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ _______________________ 
Ing. David Pastva Mgr. Jiří Kafka 
vedoucí odboru cestovního ruchu,  likvidátor společnosti 
kultury a sportu  
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MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., se sídlem  
Příšovice, Svijany 17, PSČ 463 46, IČ 40232239, zastoupená Danielem Pernerem, 
jednatelem společnosti, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 

nad Labem v oddílu C, vložka 1480, jako dárce na straně jedné 
 
a 
 
Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci 1, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, IČ 
00262978, jednající primátorem Tiborem Batthyány, jako obdarovaný na straně druhé, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek tuto 
 
 

darovací smlouvu 
dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč, který dárce bezplatně 

předává obdarovanému do jeho vlastnictví a který bude použit na pořádání plesu 
primátora Statutárního města Liberce (13. 2. 2016, Clarion Grandhotel Zlatý Lev 
Liberec), přičemž obdarovaný tento dar přijímá.  
 

2. Částka bude obdarovanému zaslána na bankovní účet č. 4096302/0800 vedený u České 
spořitelny, a.s., do 14 dní od podpisu této smlouvy. Obdarovaný podpisem smlouvy 
potvrzuje souhlas s převzetím předmětné částky. 

 
 

II. Podmínky smlouvy 
 
1. Obdarovaný se zavazuje, že darované prostředky budou použity pouze na účel uvedený 

v čl. I., odst. 1. této smlouvy. 
2. Obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných 

peněžitých prostředků. 
3. V případě nedodržení těchto ustanovení se obdarovaný zavazuje, že vrátí dárci dar v 

plné výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce. 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku k ní 

podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení.  
3. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem této smlouvy připojují účastníci 

svobodně a vážně své podpisy. 
 
V Liberci, dne…………..            V Liberci, dne………….. 
 
 
…………………………………………              ………………………………….. 
                          dárce                                                                             obdarovaný 
 Daniel Perner, jednatel společnosti                               Tibor Batthyány, primátor 
              jednající za společnost                                           jednající za 
 MLÝN PERNER SVIJANY spol. s r.o.                      Statutární město Liberec 
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Pivovar Svijany a.s., se sídlem Svijany 25, PSČ 463 46, IČ 25035207, zastoupená Ing. 

Tomášem Kučerou, předsedou představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 1608, jako dárce na straně jedné 
 
a 
 
Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci 1, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, IČ 
00262978, jednající primátorem Tiborem Batthyány, jako obdarovaný na straně druhé, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek tuto 
 
 

darovací smlouvu 
dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč, který dárce bezplatně 

předává obdarovanému do jeho vlastnictví a který bude použit na pořádání plesu 
primátora Statutárního města Liberce (13. 2. 2016, Clarion Grandhotel Zlatý Lev 
Liberec), přičemž obdarovaný tento dar přijímá.  
 

2. Částka bude obdarovanému zaslána na bankovní účet č. 4096302/0800 vedený u České 
spořitelny, a.s., do 14 dní od podpisu této smlouvy. Obdarovaný podpisem smlouvy 
potvrzuje souhlas s převzetím předmětné částky. 

 
 

II. Podmínky smlouvy 
 
1. Obdarovaný se zavazuje, že darované prostředky budou použity pouze na účel uvedený 

v čl. I., odst. 1. této smlouvy. 
2. Obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných 

peněžitých prostředků. 
3. V případě nedodržení těchto ustanovení se obdarovaný zavazuje, že vrátí dárci dar v 

plné výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce. 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku k ní 

podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení.  
3. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem této smlouvy připojují účastníci 

svobodně a vážně své podpisy. 
 
V Liberci, dne…………..            V Liberci, dne………….. 
 
 
 
…………………………………………              ………………………………….. 
                          dárce                                                                            obdarovaný 
 Ing. Tomáš Kučera, předseda představenstva                   Tibor Batthyány, primátor 
              jednající za společnost                                                            jednající za 
                Pivovar Svijany a.s.                       Statutární město Liberec 
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03. Odbor právní a veřejných zakázek 

 
Členění odboru 
- oddělení právní  
- oddělení veřejných zakázek 
 
Oddělení právní 
 
A) Samostatná působnost 

1. zajišťuje komplexní právní službu a provádí právní úkony, související s činností 
statutárního města Liberec; jedná v  zastoupení SML v právních věcech před soudy 
všech stupňů, se státními orgány a rozhodci, připravuje příslušná podání pro řízení 
před nimi a posuzuje možnosti smíru; dává návrhy k pověření externích právníků k 
zastupování SML a zadání právní pomoci, nárokuje a kontroluje finance z příslušné 
kapitoly rozpočtu na právní služby za SML, organizuje a eviduje právní služby; 

2. řeší úkoly právní povahy; posuzuje smlouvy z právních hledisek; vyjadřuje se k 
návrhům všech smluv; předkládaných k podpisu statutárnímu orgánu města 
(neodpovídá za správnost věcných podkladů), a poskytuje právní pomoc 
zaměstnancům SML při jejich zpracování; 

3. připravuje a projednává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení SML, dbá o 
jejich právní čistotu a odpovídá za jejich formální správnost, za věcnou správnost 
odpovídá spolu s  věcně příslušným odborem; vede evidenci obecně závazných 
vyhlášek a nařízení SML, zajišťuje jejich publikaci včetně zasílání orgánům dozoru; 

4. dle potřeby poskytuje orgánům města a odborům MML právní rady a stanoviska, pro 
činnost jednotlivých odborů připravuje plné moci a vede jejich evidenci; 

5. na základě podkladů od příslušných odborů MML zajišťuje vedení evidence 
společenských a zakladatelských smluv a listin obchodních společností, jejichž je 
SML zakladatelem nebo v  nichž má majetkovou účast; 

6. na základě podkladů od příslušných odborů MML vede přehled příspěvkových 
organizací města, obecně prospěšných organizací města nebo jiných společností 
města;  

7. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje SML ve 
správních řízeních, uzavírá smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření, a 
to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory; 

8. vykonává působnost magistrátu ve věci dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení 
rozhodnutí a jiných opatření orgánů Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad 
Nisou v samostatné působnosti, 

9. na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města O veřejném pořádku 
připravuje do Rady města Liberec podklady pro rozhodování statutárního města o 
výjimečných případech, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo 
není žádná.     

 
B) Přenesená působnost 

Vykonává působnost magistrátu ve věci dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení a 
jiných opatření orgánů MO Liberec – Vratislavice nad Nisou v přenesené působnosti. 
 
Oddělení veřejných zakázek 

 
A) Samostatná působnost 
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1. ve spolupráci s příslušnými odbory zajišťuje administrativní přípravu, průběh a 
evidenci veřejných zakázek zadávaných v prostředí MML, pokud nejde o zakázky 
zadávané v souladu s vnitřní směrnicí přímo jednotlivými odbory;   

2. zajišťuje archivaci dokumentace veřejné zakázky v souladu se zákonem a vnitřní 
směrnicí. 

 
B) Přenesená působnost 
Nevykonává 

 
08. Odbor hlavního architekta  

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

Oddělení územního plánování 

A) Samostatná působnost 
Nevykonává 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. pro dělení nebo scelování pozemků vydává vyjádření z hlediska souladu s vydanou 
územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady, mimo působnost 
odboru SÚ Magistrátu města Liberce; 
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5. je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního 
plánování dle § 6 odst. 1 písm. e), mimo působnost odboru SÚ Magistrátu města 
Liberce; 

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

7. vykonává státní dozor dle § 171 ve věcech územního plánování; 
8. spolupracuje se stavebními úřady působícími ve správním obvodu Magistrátu města 

Liberec jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností; úzce spolupracuje s 
ostatními odděleními odboru hlavního architekta; 

 
Oddělení ÚAP a GIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kterým poskytuje ÚAP; 
7. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta. 
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Oddělení urbanismu a architektury 

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

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

plánovacích podkladů; 
4. spolupracuje na programových, strategických a rozvojových dokumentech města a 

zabezpečuje jejich konfrontaci s územním plánem města; 
5. posuzuje a hodnotí záměry na území města z hlediska urbanistických a architektonických 

hodnot v území; 
6. vydává za statutární město samostatná vyjádření k záměrům, studiím, projektům a jiným 

dokumentům z hlediska rozvoje města, a to především posuzování rozvojových nároků, 
architektury, urbanismu a souvisejících specializovaných odborností; 

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

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

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

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

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

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

zjišťovacích řízení (EIA, SEA); 
17. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta; 
18. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje SML ve 

správních řízeních, uzavírá smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření, a to 
v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory. 

 
B) Přenesená působnost 
Nevykonává 
 

10. Odbor školství a sociálních věcí   
 
Členění odboru    
- oddělení školství  
- oddělení humanitní 
 
Oddělení školství  
 
A) Samostatná působnost 

1. připravuje opatření pro zabezpečení zákonných povinností města v zajišťování 
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základní školní docházky dětí žijících na území statutárního města Liberec; 
2. připravuje podklady pro samosprávné orgány města při určování struktury základních 

a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a jejich spádových 
obvodů; 

3. zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území statutárního 
města Liberec; 

4. prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje aktualizuje změny v rejstříku škol 
a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec; 

5. přijímá opatření na základě výsledků inspekční a kontrolní činnosti České školní 
inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Liberec;  

6. organizuje obsazování míst ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Liberec a připravuje podklady pro jejich jmenování a odvolání; 

7. připravuje podklady pro stanovení platu a odměn ředitelům základních a mateřských 
škol zřizovaných statutárním městem Liberec; 

8. připravuje podklady pro zřízení školských rad u základních škol, připravuje vydání 
volebního řádu rad a navrhuje členy - zástupce za zřizovatele;  

9. projednává s řediteli příspěvkových organizací výši příspěvku města na provoz; 
10. uzavírá smlouvy o zajišťování stravování se soukromými dodavateli jídel a provádí 

finanční vypořádání; 
11. zajišťuje agendu „Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území 

města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec“; 
12. zajišťuje agendu „Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na 

provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů“; 
13. poskytuje občanům poradenství v oblasti školské problematiky; 
14. zajišťuje činnost Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání; 
15. metodicky usměrňuje činnost příspěvkových organizací v gesci oddělení a podílí se 

na konzultační pomoci v oblasti legislativy příspěvkových organizací; 
16. zpracovává podklady ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných 

městem a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu města;  
17. zajišťuje veškerou administraci fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání; 
18. připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání a následně provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých finančních 
prostředků;   

19. rozhoduje o udělení souhlasu a vydává souhlas s umístěním sídla v objektech ve 
vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit příspěvková 
organizace nebo jde o objekty ve správě odboru; 

20. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti; 
21. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování 

podkladů pro radu a zastupitelstvo města; 
22. provádí kontrolní činnost na úseku své působnosti; 
23. schvaluje přijetí darů v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací; 
24. spolupracuje s kulturními zařízeními na území města Liberce; 
25. zabezpečuje vedení kroniky města Liberec, poskytuje podklady pro vedení kroniky, 

zajišťuje předávání kronik státnímu archivu a 1x ročně předkládá radě města zprávu o 
stavu kroniky; 

26. zajišťuje slavnostní obřady – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, 
výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve; 

27. podílí se na organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městem Liberec; 
28. zajišťuje činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, vč. zajišťování gratulací 
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pro jubilanty; 
29. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platů a 

odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací, které jsou v gesci oddělení, 
a předkládá je radě města k projednání.   

 
B) Přenesená působnost 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon): 
1. předává údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik školami a 

školskými zařízeními zřizovanými obcí nebo svazkem obcí krajskému úřadu 
prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností; 

2. předkládá návrhy krajskému úřadu na rozepisování a poskytování finančních 
prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) právnickým osobám vykonávajícím činnost 
škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí; 

3. přijímá informace od krajského úřadu o rozpisu prostředků; 
4. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu 

poskytovaných podle odstavce 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými MŠMT 
podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a předávání jich krajskému úřadu; 

5. zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozborů hospodaření s finančními prostředky 
státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm. b) podle osnovy a postupu 
stanoveného MŠMT podle § 170 písm. d); 

6. přijímá rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytované 
školám nebo školským zařízením, které zřizuje obec nebo svazek obcí. 

  
Oddělení humanitní 
 
A) Samostatná působnost 

1. zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a 
jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;   

2. podílí se na smírném řešení sporů města s třetími osobami, schvaluje a uzavírá dohody 
o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně, zpracovává návrhy na zahájení 
soudních řízení; v koordinaci s odborem právním a veřejných zakázek zastupuje město 
u soudů všech stupňů, souvisejících s agendou odboru; vypracovává stanoviska a 
odvolání k návrhům žalob třetích osob; 

3. zajišťuje činnost komise humanitní; zpracovává podklady pro orgány města 
související s činností komise;    

4. vyřizuje žádosti o nájmy a pronájmy nebytových prostor v nemovitostech ve správě 
odboru dle příslušné směrnice, včetně předkládání žádostí orgánům SML a zajištění 
všech smluvních a souvisejících dokumentů (nájemní smlouvy, evidenční listy, 
předpisy nájemného a služeb, předávací protokoly atp.);  

5. zpracovává podklady k přidělení všech typů bytů ve vlastnictví SML, vede evidenci 
žádostí občanů o byty v domech zvláštního určení (tj. byty v domech s pečovatelskou 
službou), o byty zvláštního určení (tj. bezbariérové byty) a upravitelné byty; 

6. administrativně spravuje agendu integračních bytů pro azylanty; 
7. vyjadřuje se a vyřizuje za SML, jako pronajímatele, podklady ke směnám bytů;   

vyřizuje žádosti a rozhoduje o přepisech bytů v případech přechodu nájemního práva 
dle občanského zákoníku;  

8. provádí kontroly hospodaření s bytovým fondem; prověřuje případné neoprávněné 
využívání  obsazených i volných bytů a nebytových prostor; činí neprodleně kroky  ke 
skončení nájmu a k jejich vyklizení; 
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9. vyjadřuje se za SML k žádostem o přidělení družstevního bytu postaveného se státní 
investiční dotací, podepisuje, jako spoluvlastník, nájemní smlouvy se členy družstva; 

10. zajišťuje styk s nájemníky bytů, nebytových prostor, spolumajiteli domů a majiteli 
bytů předmětných nemovitostí; 

11. zajišťuje smluvní dodávky vody, plynu, elektrické energie, úklid, odvoz odpadu a 
ostatní služby, nezbytné pro provoz spravovaných nemovitostí a provozů v nich 
umístěných; 

12. zpracovává podklady pro fakturaci dodávky tepla a TUV související s ročním 
vyúčtováním těchto zálohových služeb (odsouhlasení odečítacích listů, osob, ploch, 
měřící techniky – výměny, apod.); vyúčtovává služby spojené s bydlením dle platných 
právních předpisů a ve stanovených termínech; 

13. eviduje peněžitá plnění od nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor (nájemné, 
úhrada služeb); vyhotovuje podklady k výplatě (inkaso) přeplatků (nedoplatků) z 
ročního vyúčtování služeb spojených s bydlením, případně užíváním nebytového 
prostoru; 

14. spravuje pohledávky související s neplacením nájemného a služeb za užívání bytu či 
nebytového prostoru a vymáhá je ve spolupráci s právním odborem; 

15. zpracovává podklady k provedení plateb za bytové jednotky ve vlastnictví města do 
fondu oprav společenství vlastníků; 

16. zajišťuje sociálně-právní, sociálně-zdravotní poradenství; provádí místní šetření pro 
účely agendy odboru; 

17. projednává s řediteli sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací výši 
příspěvku města na provoz; 

18. metodicky usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací 
zřízených městem a podílí se na konzultační pomoci v oblasti legislativy 
příspěvkových organizací; 

19. zpracovává podklady ke zřizovacím listinám sociálních a zdravotnických 
příspěvkových organizací a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu 
města; 

20.  garantuje a usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací 
zřizovaných městem za účelem zajištění poskytování zdravotních a sociálních služeb; 
zpracovává materiály pro orgány města související s jeho zřizovatelskou funkcí 
k těmto organizacím; 

21. spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb z řad nestátních 
neziskových organizací, účastní se jejich aktivit a akcí, vyřizuje žádosti těchto 
organizací, případně zpracovává pro orgány města podklady k jejich vyřízení; 

22. vystavuje potvrzení o spolupráci a doporučení finanční podpory k projektům 
nestátních neziskových organizací požadované jinými subjekty v oblasti poskytování 
sociálních služeb a zdravotní péče, v oblasti integrace zdravotně handicapovaných 
osob, seniorů nebo osob, jimž hrozí sociální vyloučení apod.; 

23. vyřizuje příspěvky obce pro bývalé občany města žijící v domovech pro seniory mimo 
území SML; 

24. zajišťuje úhradu nákladů za pohřby dle platné legislativy o pohřebnictví; 
25. je garantem agendy sociálně právní ochrany dětí v samostatné působnosti obce; 
26. zajišťuje činnost komise zdravotní a sociální; 
27. ve spolupráci s MP Liberce koordinuje prevenci sociálně patologických jevů, včetně 

protidrogové prevence; 
28. realizuje opatření proti sociálnímu vyloučení, podporuje aktivity pro děti a mládež 

z ohrožených skupin; 
29. koordinuje komunitní plánování sociálních služeb ve městě a plní úlohu zadavatele 
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komunitního plánu (plán rozvoje sociálních služeb); 
30. administrativně spravuje Fond prevence a Fond zdraví; u obou fondů plní funkci 

tajemníka správní rady tohoto fondu; zpracovává podklady pro orgány města 
související s fondem (přehled žádostí o dotace, vyúčtování přidělených dotací, statut, 
základní pravidla a finanční zdroje fondu), přijímá žádosti o dotace z fondu, 
zpracovává smlouvy s žadateli o dotaci, poskytuje poradenství žadatelům;  

31. v rámci své působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo 
movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč; 

32. schvaluje přijetí darů v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací; 
33. zajišťuje ve spolupráci s oddělením krizového řízení náhradní ubytování na dobu 

nezbytně nutnou pro obyvatele na území města v případě ztráty bydlení v důsledku 
mimořádné události, při níž nedochází k vyhlášení krizového stavu (požár, vyklizení 
bytu z důvodu havárie plynu apod.); 

34. vydává souhlas podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů. 

35. provádí monitoring sociálně vyloučených lokalit na území města 
36. vytváří Strategický plán sociálního začleňování, koordinuje související projektové 

aktivity 
 

  
B) Přenesená působnost  
Nevykonává 
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ORGANOGRAM FUNKČNÍCH MÍST MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC – ZRUŠENÉ POZICE   

 
(Pozice zrušené k 29.2.2016)  

 Poř.č. Zkratka Odbor Odd. Zrušené pozice - obsazenost Funkce 
     

1 PR 03 0  referent odboru právního a veřejných zakázek  
 
 
 
 

    

 
Schváleno RM dne 16. 2. 2016 
Účinnost k 29. 2. 2016 

 
 

Platné od 16. 2. 2016 
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ORGANOGRAM FUNKČNÍCH MÍST MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC – ZŘÍZENÉ POZICE   

 
 

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

         (Pozice zřízené k 1. 3. 2016)  
1 HA 08 0 02 1nová pozice - přesun  referent odboru hlavního architekta   
2 SKHU 10 2 09 nová pozice - neobsazeno manažer SPSZ obce 

       
         (Pozice zřízené k 1. 3. 2016 po dobu rozhodnutí o poskytnutí dotace) 

3 SKHU 10 2 10 1nová pozice - neobsazeno  referent sociálních služeb - terén 
4 SKHU 10 2 11 1nová pozice - neobsazeno  referent sociálních služeb - terén 

       

       

       

       

 
Schváleno RM  dne 16. 2. 2016 
Účinnost od 1. 3. 2016  

 
 

Platné od 16. 2. 2016 
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