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3.  
a) zrušuje usnesení č. 430/2013/II/3 ze dne 18. 6. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 

zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení VN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na 
p. p. č. 1889 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 cenu 36 900,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 

a  u k l á d á  

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

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 144/2016 

Výběrové řízení na právní kancelář pro zajištění posouzení možných dalších 
kroků k řešení financování statutárního města Liberec (SML) se zaměřením se na 
využívání externích zdrojů financování a posouzení uzavírané smluvní 
dokumentace 

Stručný obsah: Dne 29. 2. 2016 oslovil odbor ekonomiky pět renomovaných právních kanceláří 
s žádostí o předložení nabídky na právní služby pro statutární město Liberec v souvislosti 
s posouzením možných dalších kroků k řešení financování statutárního města Liberec (SML) se 
zaměřením se na využívání externích zdrojů financování při zabezpečení efektivního finančního 
řízení SML. (I.) V případě realizace těchto kroků i posouzení uzavírané smluvní 
dokumentace.(II.) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výjimku ze Směrnice rady č. 3 RM k Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec dle odd. B, kapitoly 6 čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města 

2. uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Liberec (dále jen 
„Město“) a právní kanceláří ČSOB Advisory, a.s., IČ: 270 81 907, na právní služby 
zajišťující posouzení možných dalších kroků k řešení financování statutárního města Liberec 
(SML) se zaměřením se na využívání externích zdrojů financování a posouzení uzavírané 
smluvní dokumentace dle cenové nabídky v příloze č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podepsání příslušné smluvní dokumentace 

T: 10. 3. 2016 
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USNESENÍ Č. 145/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků 

Rada města po projednání 

1. neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 346/2 – 50 m2 (parkovací místo), v k. ú. Liberec 
na dobu neurčitou za roční nájemné 1 750,- Kč pro manžele D. L. a J. L. 

2. schvaluje pronájem pozemku p. č. 796/5 o výměře 17 m2 (přístup k domu) a 155 m2 
(okrasná zahrada), v k. ú. Dolní Hanychov na dobu neurčitou za roční nájemné 2 145,- Kč 
pro M. V. a L. V. 

3. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 159/1 – 20 m2 (kompost) a výpůjčku části pozemku 
p. č. 159/1 – 80 m² (sekání trávy a údržba pozemku), v k. ú. Kunratice u Liberce na dobu 
neurčitou za roční nájemné ve výši 200,- Kč pro P. K. a M. K. 

4. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 134/1 o výměře 50 m2 (umístění kontejneru pro 
táborový materiál), v k. ú. Karlinky na dobu určitou 5 let za roční nájemné 1 750,- Kč pro 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TÁBORNÍKŮ APOLENA, IČ: 27053431, zastoupené 
předsedkyní Lenkou Libeňskou, se sídlem Na Valech 492/14, 46014 Liberec 14 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce a vyrozumět žadatele o přijatých usneseních 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 146/2016 

Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku 

Stručný obsah: Pan K. si zažádal o část pozemku do výpůjčky, kde by rád udržoval zeleň. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku části pozemku p. č. 206/1 – 20 m2 (obstarání údržby pozemku), v k. ú. Rochlice 
u Liberce na dobu neurčitou, a to bezplatně pro P. K. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

  



 
 

4

USNESENÍ Č. 147/2016 

Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy 

Stručný obsah: Paní P. prodala svoji nemovitost na pozemku p. č. 2656/2, k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, ke které měla pronajatu část pozemku p. č. 159/1, k. ú. Kunratice u Liberce, sousedící 
s jejím pozemkem. Z tohoto důvodu žádá o ukončení nájemní smlouvy na pronajatý pozemek. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/02/0565 ze dne 20. 1. 2003 uzavřené mezi statutárním 
městem Liberec a A. P. na část pozemku p. č. 159/1, k. ú. Kunratice u Liberce dohodou ke dni 
8. 3. 2016 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 148/2016 

Majetkoprávní operace – bezplatné užívání nebytového prostoru 

Stručný obsah: Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku, který je orgánem 
Zastupitelstva města Liberec, požádal o bezplatné užívání nebytového prostoru (volební 
místnosti) v domě čp. 1,  ul. Rynoltická, Liberec 33 – Machnín. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné užívání nebytového prostoru o výměře 51 m2 v domě čp. 1, ul. Rynoltická, Liberec 33 – 
Machnín, pro Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku za účelem setkání a jednání členů 
osadního výboru, na dobu jeho existence a za následujících podmínek: osadní výbor umožní 
využívat nebytový prostor jako volební místnost, zajistí jeho úklid na vlastní náklady, bude hradit 
energie formou měsíčních záloh ve výši 150,- Kč a umožní užívání prostoru veřejně prospěšným 
organizacím 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat předsedu osadního 
výboru o schváleném usnesení 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 149/2016 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č.1094/1, k. ú. Horní Růžodol, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 868/1 
k. ú. Horní Růžodol, kterými jsou v současné době: D. M. a D. E. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 5 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení přípojky dešťové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 782/142, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 782/80, 782/103, 782/104, 782/105, 782/106, 782/107, k. ú. Doubí u Liberce, 
kterým je v současné době: LAIRD s.r.o., Průmyslová 497, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 
Liberec, IČ: 270 740 81. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 430/1, k. ú. Janův Důl u Liberce pro: H. P. 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 a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 430/1, k. ú. Janův Důl u Liberce pro: H. J. 
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. 

5. 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 pozemcích p. č. 685, 703/3, k. ú. Dolní Hanychov a pozemku 
p. č. 424/2, k. ú. Janův Důl u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 259/2, k. ú. Dolní 
Hanychov, kterým je v současné době: K4K HOLDING s.r.o., Politických vězňů 1511/5, 
Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 287 15 195. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 20 750,- 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. 

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. 1096, k. ú. Machnín, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 616/4, k. ú. 
Machnín, kterými jsou v současné době: K. M. a K. P. 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 
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je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 207/3, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 212/1, 212/2,214/1, k. ú. Liberec, kterým je v současné době: Phone 
Technology Club o. s., Pražská 140/20, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, 
IČ: 228 23 689. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 22 250,- 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 
uložení STL plynovodní přípojky (přeložka plynu), včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 485, 5978/13, k. ú. Liberec, pro Spolek 
„Zachraňme Kino Varšava“, Frýdlantská 285/16, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, 
IČ: 226 09 768. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí (dle výjimky z interního 
předpisu – 4. RM usn. č. 117/2016) 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. 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (uložení podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 1429/207, 1429/208, 1429/238, 1429/243, k. ú. Rochlice u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve 
výši 54 000,- 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 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
sdělovacího vedení (uložení elektronického komunikačního vedení a umístění 
technologických rozvaděčů), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích 
p. č. 1586/404, 1586/202, k. ú. Rochlice u Liberce, pro UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4 
– Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, IČ: 00562262, za podmínky složení zálohy ve výši 
3 000,- 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. 

11. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 59, k. ú. Nové Pavlovice, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 86, 87/1 
k. ú. Nové Pavlovice, kterým jsou v současné době M. R., P. M. a T. A. 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. 

12. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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uložení kabelového vedení telekomunikační sítě včetně příslušenství, včetně příslušenství, 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 1122/12, 1122/40, 1122/46, 
1905/1, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 04084063 za konečnou cenu 1 816,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

13. 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. 457, 460, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 459/1, 459/2 k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době 
M. F. M. 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. 

14. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích p. č. 308, 440, k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 310/13 k. ú. Horní Suchá u Liberce, kterým je v současné době J. M. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 9 650,- 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. 

15. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodního a kanalizačního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 5786/1, 5887, 3817/1 k. ú. Liberec, na pozemku 
p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce a na pozemcích p. č. 1014, 1015, 1016/1, 1036, 1112, 
1023, k. ú. Horní Růžodol, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 
1689, 41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469, za podmínky složení zálohy ve výši 
1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti činí 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

16. neschvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 782/46, k. ú. Doubí 
u Liberce na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 782/23, 782/33, k. ú. Doubí 
u Liberce, kterým je v současné době ACL Coating s.r.o., Newtonova 477, Liberec XXIII-
Doubí, 46312 Liberec, IČ: 25443216, za podmínky složení zálohy ve výši 99 000,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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. 150/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VII/9 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (uložení plynové přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 
6010/1, k. ú. Liberec, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 272 95 567, za konečnou cenu 10 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost 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. 286/2015/3 ze dne 21. 4. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelová přípojka NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 424/1 k. ú. Janův Důl u Liberce, 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. 286/2015/13 ze dne 21. 4. 2015 
b) 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. 1271, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1275/1 k. ú. Růžodol I, kterým je v současné době V. E. Konečná cena za 
zřízení služebnosti činí 10 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1271 k. ú. Růžodol I, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 5 000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit 
svoji funkci jako celek.  

4.  
a) zrušuje usnesení č. 204/2013/VIII/2 ze dne 19. 3. 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. 690/1, 690/201, 692/5, k. ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 75 000,- 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. 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 236/2010/VII/22 ze dne 20. 4. 2010 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 68/1, k. ú. Starý Harcov na dobu životnosti stavby 
plynárenského zařízení ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 469/1, kterým je v současné 
době společnost Aktivní stavby s.r.o., Mírové nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, 
IČ: 25023543, a to za cenu 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši, za podmínky uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 a společností Aktivní stavby s.r.o., 
Mírové nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, IČ: 25023543, na převod částí pozemků p. č. 469/1 
a 470/1 o celkové výměře cca 11 m2, k. ú. Starý Harcov, na kterých se nachází část 
komunikace v majetku a správě statutárního města Liberec. 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 782/2015/14 ze dne 15. 10. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 851, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 852/4, 852/5, k. ú. Vesec u Liberce, kterým je v současné době L. J. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 125,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 851, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 852/3, 852/6, k. ú. Vesec u Liberce, kterým je v současné době S. Č. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 125,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

7.  
a) zrušuje usnesení č. 762/2014/12 ze dne 26. 8. 2014 
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. 647/1 k. ú. Dolní Hanychov, 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. 

8.  
a) zrušuje usnesení č. 697/2013/10 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. 279/2 k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 1 778,- 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. 

9.  
a) zrušuje usnesení č. 697/2013/8 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 



 
 

10

pozemku p. č. 657 k. ú. Dolní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 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. 

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 

USNESENÍ Č. 151/2016 

Uzavření smlouvy o dílo s firmou Florian – továrna na komíny, s.r.o., 
IČO: 25470931 Průzkum Liebiegův palác 

Stručný obsah: Na Liebiegův palác je zpracována projektová dokumentace na opravy fasády, 
střechy a krovu objektu. Jedno z podpůrných opatření, které je třeba provést k přirozenému 
pozvolnému vysoušení objektu je zprůchodnit systém odvodu srážkové vody a ventilační systém 
budovy. Tato opatření také zdůrazňuje Ústav památkové péče. Byl zpracován materiál do RM, 
který schválila RM usnesením č. 108/2016. Týká se podání projektové žádosti o dotaci na tuto 
činnost.  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. postup odboru majetkové správy popsaný v důvodové zprávě, který vedl k uzavření smlouvy 
o dílo 

2. smlouvu o dílo ze dne 22. 2. 2016 uzavřenou za účelem provedení rekognoskace 
a zprůchodnění komínových a větracích systémů v Liebiegově paláci s firmou Florian – 
továrna na komíny, s.r.o., Husova 356/33, 460 01 Liberec, IČO: 25470931 za dohodnutou 
cenu ve výši 110 700,- Kč, dle přílohy č. 4 

Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání VZ – Teplárna Liberec – 
varianta 0 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 152/2016 

Pověření člena Zastupitelstva města Liberec užívat při občanských obřadech 
závěsný odznak 

Stručný obsah: Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města žádost o pověření 
k užívání závěsného odznaku pro zastupitele Mgr. Jana Marka při obřadech vítání občánků, 
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slavnostního ukončení studia a oceňování dárců krve. 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jana Marka, člena zastupitelstva, užívat závěsný odznak v souladu s ust. § 108, odst. 2, 
zákona č. 128/2000 Sb., k výkonu činností při dalších občanských obřadech – vítání občánků, 
slavnostní ukončení studia a oceňování dárců krve 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, písemně informovat 
Mgr. Jana Marka o rozhodnutí Rady města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 153/2016 

Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvková organizace, do projektu financovaného z OP VVV (výzva 
02_16_010) 

Stručný obsah: MŠMT vyhlásilo v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OP VVV) výzvu "Budování kapacit pro rozvoj škol I.". Výzva má za cíl podpořit vzájemné 
učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol 
a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost, 
na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu 
podnikavosti a na rozvoj metody CLIL. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zapojení Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace, do projektu 
financovaného z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a přijetí finančního příspěvku 
a  u k l á d á  
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, seznámit ředitele školy 
s usnesením rady města 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 154/2016 

Souhlas se zapojením škol do projektu financovaného z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci (výzva 30_15_002) a s přijetím finančního 
příspěvku 

Stručný obsah: Liberecký kraj v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci 
realizuje projekt "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi". Do projektu na pozici 
partnera je v současné době zapojeno 5 základních škol zřizovaných SML. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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zapojení do projektu financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci 
(výzva 30_15_002) a přijetí finančního příspěvku pro tyto základní školy: 

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace, 

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, 

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, 

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace, 

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, seznámit ředitele škol 
s usnesením rady města a zajistit podpis primátora k souhlasu zřizovatele pro zapojené školy 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 155/2016 

Podnět na zrušení obecně závazné vyhlášky SML č. 1/2008, o povinnosti prokázat 
zkouškou znalosti místopisu 

Stručný obsah: pan P. S. podal dne 11. 2. 2016 podnět na zrušení obecně závazné vyhlášky SML 
č. 1/2008, o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících 
taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru, jako podmínky k výkonu práce 
řidiče taxislužby na území města Liberec, a o způsobu provádění této zkoušky na zkoušky 
z místopisu a právních předpisů upravujících taxislužbu. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět p. P. S. na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 na zkoušky z místopisu a právních 
předpisů upravujících taxislužbu, schvaluje odpověď p. P. S. dle přílohy materiálu  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek 
1. zajistit odeslání písemné odpovědi dle přílohy č. 2, materiálu p. P. S. 

T: ihned 

2. ve spolupráci s odborem dopravy aktualizovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města 
Liberec č. 1/2008, o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů 
upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru, jako podmínky 
k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Liberec, a o způsobu provádění této 
zkoušky (dále jen „zkoušky z místopisu“) 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 156/2016 

Předžalobní upomínka – výzva k úhradě dlužné částky 

Stručný obsah: Paní P. V. v zastoupení advokáta JUDr. Vladimíra Kašpara zaslala statutárnímu 
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městu Liberec předžalobní upomínku – výzvu k úhradě dlužné částky ve výši 1.664.400,- Kč, 
a to do sedmi dnů od doručení výzvy, tedy do 8. 3. 2016, jako náhradu za užívání jejích pozemků 
jakožto veřejného prostranství. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předžalobní upomínku – výzvu k úhradě dlužné částky od paní P. V., zastoupené 
JUDr. Vladimírem Kašparem, advokátem, se sídlem Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec, doručenou 
statutárnímu městu Liberec dne 1. 3. 2016, dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi statutárního města Liberec adresovaný JUDr. Vladimíru Kašparovi, dle přílohy 
č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,  
1. zaslat JUDr. Vladimíru Kašparovi, odpověď statutárního města Liberec dle přílohy č. 2 

2. jednat o této věci s vedoucími odborů majetkové správy, správy veřejného majetku, 
ekonomiky a dopravy 

3. navrhnout radě města další postup v této věci 

T: 04/2016 

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

Stručný obsah: V rámci projektu "Cyklostezka Hrazená – Barvířská (součást Cyklotrasy Odra 
Nisa, trasa č. 20)" je plánováno zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na 
tuto část dálkové cyklotrasy. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 550 000,- Kč, požadovaná 
výše dotace z Dotačního fondu LK činí 200 000,- Kč (tj. 36 % z celkových výdajů projektu), 
spolufinancování žadatele (SML) je ve výši 350 000,- Kč (tj. 64 % z celkových výdajů projektu). 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 157/2016 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Starý Harcov  

Stručný obsah: Statutární město Liberec je vlastníkem vodovodního řadu v ul. Lukášovská, Ve 
Slatinách a ve spojce mezi ulicemi Lukášovská a Kadlická. Provoz vodovodního řadu zajišťuje 
na základě uzavřené nájemní smlouvy SVS a. s. Odkoupení vodovodního řadu podmiňuje 
SVS a.s. uzavřením služebnosti na pozemky dotčené stavbou vodovodního řadu, které jsou ve 
vlastnictví třetích osob. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (vodovodního řadu) 
na části pozemku parc. č. 1989 v k. ú. Starý Harcov, v rozsahu vymezeném geometrickým 
plánem č. 2165-167/2015, mezi společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se 
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sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, jako oprávněným, vlastníkem 
pozemku par. č. 1989, M. H., jako povinným a statutárním městem Liberec, jako investorem. 
Statutární město Liberec uhradí povinnému jednorázovou úplatu ve výši 4 800,- Kč splatnou 
do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí. 

Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (vodovodního řadu) 
na části pozemku parc. č. 2096 v k. ú. Starý Harcov, v rozsahu vymezeném geometrickým 
plánem č. 2166-166/2015, mezi společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se 
sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, jako oprávněným, spoluvlastníky 
pozemku par. č. 2096, M. K. a M. R., jako povinným a statutárním městem Liberec, jako 
investorem. Statutární město Liberec uhradí povinnému jednorázovou úplatu ve výši 4 500,- 
Kč splatnou do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti inženýrské sítě do katastru 
nemovitostí. 

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  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit zpracování 
a uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle schváleného usnesení 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 158/2016 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Horní Hanychov 

Stručný obsah: Statutární město Liberec je vlastníkem vodovodního a kanalizačního řadu 
v ul. Sáňkařská a Sdružená. Provoz vodovodního a kanalizačního řadu zajišťuje na základě 
uzavřené nájemní smlouvy SVS a.s. Odkoupení staveb podmiňuje SVS a.s. uzavřením 
služebnosti na pozemek parc. č. 214/2 v k. ú. Horní Hanychov dotčený stavbou vodovodního 
řadu, který je ve vlastnictví třetí osoby. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační 
řad) na části pozemku parc. č. 214/2 v k. ú. Horní Hanychov, v rozsahu vymezeném geometrickým 
plánem č. 1288-218/2015, mezi společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, jako oprávněným, vlastníkem pozemku 
parc. č. 214/2, M. B., jako povinným a statutárním městem Liberec, jako investorem. Statutární 
město Liberec uhradí povinnému jednorázovou úplatu ve výši 11 000,- Kč splatnou do 30 dnů ode 
dne zápisu práva služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí. 

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  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit zpracování 
a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle schváleného usnesení 

T: neodkladně 
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Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního 
pozemkového úřadu 

Stručný obsah: V zájmu statutárního města Liberec je bezúplatné nabytí vytipovaných pozemků 
(komunikací) od Státního pozemkového úřadu v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. 
O podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

Kulturní centrum kino Varšava – schválení udělení výjimky ze „Směrnice Rady 
města Liberec č. 03/2015 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec" 

Stručný obsah: Schválení udělení výjimky ze "Směrnice Rady města Liberec č. 03/2015 RM 
k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec" s ohledem na přípravu projektu 
Kulturní centrum kino Varšava a získání potřebných podkladů pro podání projektové žádosti 
do Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020. 
Jedná se o studii proveditelnosti stavby v hodnotě max. 200 000,- Kč, která bude zadána ke 
zpracování Ing. arch. Ondřeji Pleštilovi, Ph.D. (není plátce DPH). 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 159/2016 

Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Stručný obsah: Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci". Dodatek zohledňuje aktualizaci indikátorů IPRM 
a aktualizaci seznamu dílčích projektů. Aktualizace hodnot monitorovacích indikátorů 
předmětného IPRM reflektuje reálné naplnění monitorovacích indikátorů dílčími projekty, 
které jsou zapojeny do implementace IPRM. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 
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USNESENÍ Č. 160/2016 

Postup při porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Integrovaný systém 
řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací" 

Stručný obsah: Odbor strategického rozvoje a dotací obdržel dne 22. 2. 2016 „Oznámení 
o zahájení řízení o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně“. Problematika se týká 
finančních prostředků, které byly příjemcem dotace označeny jako „neoprávněná časová 
dotace“, které byly následně kráceny a označeny jako porušení rozpočtové kázně ve výši 
5 324,40 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

postup uvedený v důvodové zprávě, tj. nevyužít možnost se vyjádřit k důkazním prostředkům, 
protože neexistují žádné nové skutečnosti k položkám označeným kontrolním orgánem jako 
neuznatelný výdaj a po zaplacení penále Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj požádat o jeho 
prominutí 
a  u k l á d á 
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit na základě došlého rozhodnutí, respektive 
výměru zaplacení v termínu vyměřené penále a následně požádat o jeho prominutí 

T: podle doručeného rozhodnutí FÚ 

USNESENÍ Č. 161/2016 

Návrh postupu řešení nesrovnalosti v případě neuznání důkazních prostředků 
v rámci Rozhodnutí o stanovení lhůty podle ustanovení § 88 odst. 3 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě podezření 
na nesrovnalost u projektu „Zvýšení efektivity fungování statutárního města 
Liberec a Dopravního podniku města Liberec" 

Stručný obsah: Příjemcem dotace SML na základě Rozhodnutí o stanovení lhůty podle 
ustanovení § 88 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů zaslal 
na Finanční úřad pro Liberecký kraj vyjádření k důkazním prostředkům k podezření na 
porušení rozpočtové kázně na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 81/53 vydané 
Ministerstvem vnitra ČR k projektu s názvem „Zvýšení efektivity fungování statutárního města 
Liberec a Dopravního podniku města Liberec“ s reg. č. CZ. 1.04/4.1.01/53.00124. V případě 
neuznání předložených důkazních prostředků Finančním úřadem pro Liberecký kraj je využit 
navržený postup. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v případě doručení platebního výměru Finančním úřadem pro Liberecký kraj, tj. neuznání 
zaslaných důkazných prostředků k veřejným zakázkám projektu „Zvýšení efektivity fungování 
statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberec“, registrační číslo projektu: 
CZ. 1.04/4.1.01/53.00124, realizovat opravné prostředky dle rámcového postupu v důvodové 
zprávě 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit výběr odborné externí společnosti, která bude 
zastupovat SML ve věci vypořádání dotčené nesrovnalosti a využití veškerých opravných 
prostředků a předložit výběr této společnosti ke schválení v RM 
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T: nejbližší RM po doručení rozhodnutí FÚ 

USNESENÍ Č. 162/2016 

NTL plynovodní přípojka pro objekt Střední školy strojní, stavební a dopravní 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s realizací NTL plynovodní přípojky pro odloučené pracoviště (objekt) v ulici Řepná 1248/12, 
Liberec Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková 
organizace, IČO 00526517 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, vydat kladné vyjádření 
k žádosti o zřízení NTL plynovodní přípojky pro objekt Střední školy strojní, stavební a dopravní 
v pozemku SML p. č. 624/1 v  k. ú. Rochlice u Liberce 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 163/2016 

Převedení práv stavebníka na druhou osobu 

Stručný obsah: statutární město Liberec má zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí 
na akci: "Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec" a akci: "Vymístění parovodu 
z koryta řeky Nisy – Dolní centrum". Na obě dokumentace bylo v roce 2009 vydáno územní 
rozhodnutí a v současné době žádá Teplárna Liberec, a.s. o převedení části práv z tohoto 
územního rozhodnutí na realizaci stavby – vymístění části parovodu z koryta Lužické Nisy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. bezúplatné postoupení práv a povinností z části územního rozhodnutí vydaného Magistrátem 
města Liberec, Stavebním úřadem v Liberci, pod č. j. SUUR/7120/211110/07-Ře ze dne 
11. 9. 2009, právní moc 17. 10. 2009, ke stavbě „Protipovodňová ochrana dolního centra 
města Liberec“, ve prospěch společnosti Teplárna Liberec, a.s.  

2. předložený návrh Souhlasu s postoupením práv a povinností dle přílohy č. 3 a Smlouvy 
o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí dle přílohy č. 4  

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit podpis obou dokumentů dle příloh č. 3 a příloh 
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č. 4 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 164/2016 

Předložení Návrhu dohody o umístění kanalizace k ČSPHM Stráž n. N. 

Stručný obsah: Město Liberec v minulosti vydávalo záporná stanoviska k žádostem, které se 
týkaly umístění staveb stavitele EDI Liberec a.s. – čerpací stanice pohonných hmot (ČSPHM) 
Stráž nad Nisou. Jednalo se o žádosti PR 372/15 (venkovní rozvody pro kanalizaci) a PR 365/15 
(uvedení stavby ČSPHM do provozu). Město potřebuje ochránit pozemky ve svém vlastnictví 
(p. č. 733/7 a 746/4 v k. ú. Staré Pavlovice) dotčené stavbami souvisejícími s ČSPHM pro 
budoucí umístění mimoúrovňové křižovatky napojující průmyslovou zónu sever. 
Z tohoto důvodu byla navržena dohoda o umístění kanalizace na pozemcích SML (mezi 
statutárním městem Liberec a firmou EDI Liberec a.s.). 
Žadatel EDI Liberec a.s., popř. v zastoupení panem Mgr. Damborským, opakovaně žádá 
o změnu vyjádření k žádostem PR 365/15 a PR 372/15. Z pohledu města nenastaly od vydání 
vyjádření žádné nové skutečnosti, není proto ani důvod na původních vyjádřeních nic měnit do 
doby, než bude mezi SML a EDI Liberec a.s. podepsána předkládaná dohoda. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

„Návrh dohody o umístění kanalizace na pozemcích SML“ mezi statutárním městem Liberec 
a společností EDI Liberec, a.s. podle přílohy 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit návrh dohody druhé straně 

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 165/2016 

Schválení vyhrazených stání pro invalidy 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P p. M. H. v ul. Za Humny, p. N. F. v ul. Gutenbergova, p. Š. H. 
v ul. Gagarinova, p. H. B. v ul. Kašparova, p. J. V. v ul. Kozinova. Veškeré žádosti splňují 
podmínky interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst 
pro osoby ZTP a ZTP/P. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Za Humny pro držitele ZTP 
M. H., kterého zastupuje matka P. H. 

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Gutenbergova pro držitele ZTP 
N. F. 

3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Gagarinova pro držitele ZTP 
Š. H. 
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4. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Kašparova pro držitele ZTP H. B. 

5. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Kozinova pro držitele ZTP/P 
J. V. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP M. H., kterého zastupuje matka P. H. na komunikaci 
ul. Za Humny 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP N. F. na komunikaci ul. Gutenbergova 

3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Š. H. na komunikaci ul. Gagarinova 

4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP H. B. na komunikaci ul. Kašparova 

5. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P J. V. na komunikaci ul. Kozinova 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 166/2016 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463 s Lesy ČR, s. p. 

Stručný obsah: Lesní správa Jablonec nad Nisou při kontrole zjistila, že část parcely p. č. 552/2 
k. ú. Starý Harcov, ke které mají Lesy České republiky, s. p. právo hospodařit, je užívána bez 
majetkového ošetření. Na pozemku je vybudována otočka komunikace v majetku statutárního 
města Liberec. K nápravě stavu předkládáme radě města návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
č. B/24787463. Celkové roční nájemné za nájem pozemku p. č. 194 v k. ú. Kateřinky u Liberce 
činí 409 Kč a za nájem pozemku p. č. 552/2 v k. ú. Starý Harcov činí 2 741 Kč. Celkové nájemné 
pro rok 2016 činí 3 150 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463 mezi statutárním městem Liberec a Lesy 
České republiky, s. p., IČ: 42196451 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření dodatku 
č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463 mezi statutárním městem Liberec a Lesy České republiky, 
s. p. 

T: bez zbytečného odkladu 
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USNESENÍ Č. 167/2016 

Návrh oprav a ostatních akcí – Likrem s.r.o. 

Stručný obsah: Tento materiál informuje Radu města Liberec o návrhu oprav a ostatních akcí 
navrhovaných společností Likrem s.r.o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o návrhu oprav a ostatních akcí navrhovaných společností Likrem s.r.o., IČ: 46712747 
v krematoriu a přilehlém pohřebišti dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, projednat se zástupci 
společnosti Likrem s.r.o., IČ: 46712747 na zasedání Smutečního fondu případné investice do 
oprav a postup při opravách budovy krematoria 

T: 04/2016 

Bezplatné vydání parkovací karty pro 1. místopředsedu Senátu Parlamentu ČR 
Přemysla Sobotku 

Stručný obsah: Byla podána žádost o bezplatné vydání parkovací karty v zóně rezidentsko-
abonentní na lokalitu nám. Dr. E. Beneše pro 1. místopředsedu Senátu Parlamentu ČR 
Přemysla Sobotku. V rámci dokumentu stanovujícího pravidla a podmínky pro vydávání 
parkovacích karet „Všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet ve statutárním 
městě Liberci“ není zahrnuto bezplatné vydávání karet pro zákonodárný sbor. Z těchto důvodů 
odbor SVM nemůže parkovací karty vydat bez souhlasu rady města. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 168/2016 

Souvislá údržba komunikace Šamánkova – realizace akce 

Stručný obsah: Důvodem je založení projektu, schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, 
Liberec“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Oprava ul. Šamánkova po 
vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, Liberec“ v souladu se 
Směrnicí rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec formou 
zakázky malého rozsahu IV. kategorie 

2. Návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce 
„Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, 
Liberec dle přílohy č. 2 
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3. seznam dodavatelů, kteří budou v rámci akce vyzváni k podání nabídky a to: 

Dodavatel IČ 
Eurovia CS, a.s. 45274924 

Strabag, a.s. 60838744 

TSML, a.s. 25007017 

SaM silnice a mosty, a.s. 25018094 

1. Jizerskohorská stavební, s.r.o. 49904884 

Colas CZ, a.s. 26177005 

Swietelsky, s.r.o. 48035599 

M – silnice, a.s. 42196868 

Chládek a Tintěra, a.s. 62743881 

Silnice Žáček, s.r.o. 44569432 

a  j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 
Jmenovaní členové: 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 

Náhradníci: 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Markéta Mazánková zástupce odboru SM 
Romana Kozáková zástupce odboru SM 

2. Hodnotící komisi včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 
Tomáš Kysela náměstek primátora 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Milada Šimíčková zástupce odboru SM 

Náhradníci: 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Petra Malá zástupce odboru SM 
Romana Kozáková zástupce odboru SM 
Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 
Markéta Mazánková zástupce odboru SM  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá 
údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, Liberec“ 

T: 04/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava ul. Šamánkova po 
vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, Liberec“, předložit radě 
města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

T: 04/2016 
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USNESENÍ Č. 169/2016 

Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec – realizace akce 

Stručný obsah: Důvodem je založení projektu, schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Souvislá údržba komunikace 
Oblačná, Liberec“ v souladu se Směrnicí rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec formou zakázky malého rozsahu IV. kategorie 

2. Návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce 
„Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec dle přílohy č. 2 

3. seznam dodavatelů, kteří budou v rámci akce vyzváni k podání nabídky a to: 

Dodavatel IČ 
Eurovia CS, a.s. 45274924 
Strabag, a.s. 60838744 
TSML, a.s. 25007017 
SaM silnice a mosty, a.s. 25018094 
1. Jizerskohorská stavební, s.r.o. 49904884 
Colas CZ, a.s. 26177005 
Swietelsky, s.r.o. 48035599 
M – silnice, a.s. 42196868 
Chládek a Tintěra, a.s. 62743881 
Silnice Žáček, s.r.o. 44569432 

a  j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 

Náhradníci: 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Markéta Mazánková zástupce odboru SM 
Romana Kozáková zástupce odboru SM 

2. Hodnotící komisi včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 
Tomáš Kysela náměstek primátora 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Milada Šimíčková zástupce odboru SM 

Náhradníci: 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Petra Malá zástupce odboru SM 
Romana Kozáková zástupce odboru SM 
Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 
Markéta Mazánková zástupce odboru SM  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele stavebních prací na akci „Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“ 

T: 04/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Souvislá údržba komunikace 
Oblačná, Liberec“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného 
uchazeče 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 170/2016 

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

Stručný obsah: Stillking films, spol. s r.o. žádá o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhl. č. 4/2013, a to 
o zkrácení doby nočního klidu ve dnech 27. března až 1. dubna 2016 od 00:00 h do 06:00 h 
z důvodu přípravy a natáčení pilotního dílu pohádkového TV projektu společnosti Walt Disney 
TV s pracovním názvem SPARK na náměstí Dr. E. Beneše. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím dle přílohy č. 2 výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního 
klidu od 00:00 hod do 06:00 hod v nocích od 27. března do 1. dubna 2016, z důvodu přípravy 
a natáčení pilotního dílu pohádkového TV projektu společnosti Walt Disney TV s pracovním 
názvem SPARK na nám. Dr. E. Beneše v Liberci  

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 171/2016 

Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 23. 4. 2001 

Stručný obsah: Dodatek č. 3 k Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 23. 4. 2001 řeší přemístění 
dvou zvukových informačních nosičů DARUMA CITY VOICE z ul. Fügnerova 
(před OC Fórum a OD Delta) do nových lokalit – ul. 5. května a ke vchodu do Zoologické 
zahrady. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o obchodní spolupráci uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a společností DARUMA spol. s.r.o., IČ 16736842 se sídlem v Plzni Zelinářská 10, 301 00, 
dle přílohy č. 4 
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a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit uzavření 
tohoto dodatku 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 172/2016 

Podání žádosti o bezúplatný převod majetku České republiky – HZS Libereckého 
kraje na statutární město Liberec 

Stručný obsah: Žádost o bezúplatný převod vozidla zn. Renault Kangoo z majetku Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje. Vozidlo bude zařazeno do JSDH Vesec a využíváno pro 
technické zásahy a sypání olejových skvrn na komunikacích ve správě města. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o bezúplatný převod majetku České republiky – HZS Libereckého kraje na 
statutární město Liberec – vozidlo Renault Kangoo 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit 
podání žádosti o bezúplatný převod výše uvedeného materiálu do majetku statutárního města 
Liberec 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 173/2016 

Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2016 z Dotačního fondu Libereckého kraje 
– „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ a žádost o dotaci 
v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016“ od MV – 
generální ředitelství HZS ČR 

Stručný obsah: Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v samostatné 
působnosti za povinnost udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 
Protože se často jedná o speciální vybavení, nejedná se o malé náklady. Získáním dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje lze snížit nároky na městský rozpočet až o 60% 
z celkových nákladů na toto vybavení / viz příloha č.1/. 
Jedná se celkem o 6 žádostí na nákup 48 ks zásahových přileb /456 000,- Kč vč. DPH/, 
příslušenství nafukovacího stanu /59 000,- Kč vč. DPH/, záchranného člunu /72 000,- Kč 
vč. DPH/, 12 ks přetlakových dýchacích přístrojů /534 000,- Kč vč. DPH/ a 10 ks přenosných 
radiostanic /56 000,- Kč vč. DPH/ a dotaci na nákup dopravního automobilu pro JSDH Vesec 
/900 000,- Kč vč. DPH/. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. finanční a obsahový rámec žádostí z Dotačního fondu Libereckého kraje – „Podpora rozvoje 
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požární ochrany v Libereckém kraji“ dle přílohy č. 1 a finanční a obsahový rámec žádosti 
o dotaci od MV – generální ředitelství HZS ČR v rámci programu „Dotace pro jednotky 
SDH“ obcí pro rok 2016“ Podprogram 1 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen 
„DA“) 

a) pořízení 48 ks zásahových přileb pro jednotky dobrovolných hasičů města Liberec v celkové 
ceně 456 000,- Kč vč. DPH 

b) pořízení příslušenství ke stanu pro JSDH Karlinky, jednotky předurčené pro civilní ochranu 
v celkové ceně 59 000,- Kč vč. DPH 

c) pořízení člunu Ultimate Dinghy 460/5 – hasičský speciál pro JSDH Růžodol I, jednotky 
předurčené pro práci na vodě v celkové ceně 72 000,- Kč vč. DPH 

d) pořízení 12 ks přetlakových dýchacích přístrojů pro jednotky dobrovolných hasičů města 
Liberec v celkové ceně 534 000,- Kč vč. DPH 

e) pořízení 10 ks přenosných radiostanic pro jednotky dobrovolných hasičů města Liberec 
v celkové ceně 56 000,- Kč vč. DPH 

f) pořízení dopravního automobilu pro JSDH Vesec v celkové ceně 900 000,- Kč vč. DPH 

2. předložení žádostí o poskytnutí příspěvků na rok 2016 z  Dotačního fondu Libereckého kraje 
– „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ a žádosti o dotaci od MV – 
generální ředitelství HZS ČR v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro 
rok 2016“ Podprogram 1 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového 
řízení předložit zpracované žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje a Hasičskému 
záchrannému sboru Libereckého kraje 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 174/2016 

Jmenování vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Magistrátu města 
Liberec 

Stručný obsah: jmenování vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru na návrh vedoucího 
úřadu je podle zákona o obcích v kompetenci rady města. 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka Magistrátu města Liberec, Ing. Lucii Sládkovou do 
funkce vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Magistrátu města Liberec dle důvodové 
zprávy s termínem nástupu do funkce od 1. dubna 2016 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nové vedoucí odboru ekologie 
a veřejného prostoru podle zákona 
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USNESENÍ Č. 175/2016 

Prosba o spolupráci – ochrana občanů před mimořádně obtěžujícím zápachem – 
petice (Ing. Stanislav Baloun, místostarosta obce Mimoň) 

Stručný obsah: Ing. Stanislav Baloun se obrátil na město v rámci připojení se k iniciativě řešící 
problémy s obtěžujícími pachovými látkami v ovzduší a podpisu petice ve věci prosazení 
emisních limitů a metodiky řešení pachových látek do novely zákona o ovzduší 201/2012 Sb. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podpořit iniciativu usilující o doplnění zákona o ochraně ovzduší o problematiku obtěžujících 
pachových látek podpisem petice v příloze 

a  u k l á d á  

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, zajistit podpis petice a další 
součinnost v této věci 

T: neodkladně 
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Přílohy: 
k usnesení č. 144/2016 
k usnesení č. 151/2016 
k usnesení č. 159/2016 
k usnesení č. 161/2016 
k usnesení č. 163/2016 
k usnesení č. 164/2016 
k usnesení č. 166/2016 

k usnesení č. 167/2016 
k usnesení č. 168/2016 
k usnesení č. 169/2016 
k usnesení č. 170/2016 
k usnesení č. 173/2016 
k usnesení č. 175/2016 

 

V Liberci dne 11. března 2016 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 
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Příloha č. 4 
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Důvodová zpráva 
 

Stručný obsah: Příjemcem dotace SML, na základě Rozhodnutí o stanovení lhůty podle 

ustanovení § 88 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpi-

sů, zaslal na Finanční úřad pro Liberecký kraj vyjádření k důkazním prostředkům k 

podezření na porušení rozpočtové kázně na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 

81/53 vydané ministerstvem vnitra ČR k projektu s názvem „Zvýšení efektivity fungo-

vání Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberec“ s reg. č. CZ. 

1.04/4.1.01/53.00124. V případě neuznání předložených důkazních prostředků Finanč-

ním úřadem pro Liberecký kraj je využit navržený postup. 

 

Statutární město Liberec jako žadatel realizoval z OP LZZ projekt, jehož součástí byly 2 ve-

řejné zakázky: 

 Implementace moderních metod procesního a projektového řízení 

(v předpokládané hodnotě 1 375 000,- bez DPH) 

 Analýza procesů a jejich optimalizace  

(v předpokládané hodnotě 1 250 000,- bez DPH) 

Příjemce v uvedených zakázkách porušil ustanovení části bodu II, bodu 8. 1. Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Následně byly poskytovatelem dotace identifikovány nezpůsobilé výdaje 

ve výši 433 247,66 Kč (dle části IV, bodu 2. 2. Rozhodnutí, tj. 2 x 3% z celkové části dotace).  

Dne 16. 9. 2015 byl příjemci dotace doručen na vědomí dopis z Ministerstva práce a sociál-

ních věcí ČR ze dne 15. 9. 2015, ve kterém je oznámeno řediteli Odboru strukturálních fondů 

Ministerstva vnitra ČR podezření na výše uvedenou nesrovnalost projektu. 

Podezřením na nesrovnalost byl fakt, že kontrolní orgán zjistil, že zadavatel veřejné zakázky 

nepostupoval v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek OP LZZ, 

verze 1.3 a to ustanovením kap. 2. 4. ve kterém je uvedeno „při podávání odpovědi na dotaz 

potencionálního dodavatele ohledně podmínek zadávané zakázky musí zadavatel sdělit odpo-

věď i se zněním dotazu všem osloveným dodavatelům. Pokud byla výzva zveřejněna na webo-

vých stránkách, musí být odpověď spolu se zněním dotazu uveřejněna i na těchto stránkách. 

Příjemce nezveřejnil odpovědi na dotazy jednoho z uchazečů na webových stránkách 

www.esfcr.cz. 

 

Na základě konzultace problematiky s Finančním úřadem pro Liberecký kraj a zákona č. 

280/2009 Sb., daňového řádu bude mít v případě, že nebude akceptována žádost na přehodno-

cení celé kauzy a prominutí nebo zmírnění navrhnuté sankce postup následující: 

 

 Příjemci dotace bude vystaven výměr Finančním úřadem pro Liberecký kraj, v případě 

že nebude výměr uhrazen, dojde k porušení rozpočtové kázně. 

 Příjemce se může odvolat k platebnímu výměru, v době kdy nenabyl právní moci. 

 Odvolaní je směřováno k Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ) a je vhodné, aby 

bylo podloženo novými důkazními prostředky. Případně může příjemce v tuto chvíli 

již žádat i prominutí sankce. 

 Následně, když přijde vyjádření z OFŘ, nabude druhým dnem právní moci a běží 

splatnost daného výměru. 

 Potom vyjádření z OFŘ nejsou možné žádné opravné prostředky. Příjemce, však může 

žádat o prominutí sankce i penále, které je ale nenárokové.  

Příloha usnesení č. 161/2016
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Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolní orgán identifikoval pochybení příjemce při zadává-

ní veřejné zakázky a nejde o neuznatelný výdaj, ale jde o pochybení, které nemělo podle 

našeho názoru žádný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Pak v souladu s kap. 1.3 přílohy 

Rozhodnutí EK C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013 a po poskytnutí informací z Auditního 

orgánu Ministerstva financí, výše uvedená pochybení naplňují povahu formálního pochy-

bení bez jakéhokoliv skutečného či potenciálního finančního dopadu, jak píše sám posky-

tovatel dotace.  

 

Doporučujeme využít pro realizaci daného popisu uvedených opravných prostředků (pří-

padně žádosti o prominutí finančních sankcí) odbornou externí společnost a to z kapacit-

ních důvodů Odboru strategického rozvoje a Odboru právního a veřejných zakázek. Pro-

minutí penále při nezaplacení sankce je však nenárokovatelné. 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projedná-

ním v radě města. 
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Telefon 
485 243 111 

Fax 
485 243 113 

I�
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Datová schránka statutárního m�sta Liberec 
(Magistrátu m�sta Liberec) ID 7c6by6u

S T A T U T Á R N Í   M � S T O   L I B E R E C 
Odbor hlavního architekta 

nám�stí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

Teplárna Liberec, a.s.
Dr.  Milady Horákové 641/34a
Liberec IV-Perštýn
460 01
     

Váš dopis zna�ky / ze dne Naše zna�ka Vy�izuje / telefon V Liberci dne 
            Michal Šálek/485 243 507 10.3.2016 

V�c:  Souhlas s postoupením práv a povinností z územního rozhodnutí �.j. 
SUUR/7110/211110/07-�e, CJ MML 159448/09 a �.j. SUUR/71130/147679/11-�e, CJ 
MML 001148/12 

Souhlasíme s postoupením práv a povinností z územního rozhodnutí �.j. 
SUUR/7120/211110/07-�e, CJ MML 159448/09 a �.j. SUUR/71130/147679/11-�e, CJ MML 
001148/12   
stavebníka     Statutární m�sto Liberec
Sídlo:                nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
Zastoupené:    Tiborem Batthyánym, primátorem m�sta 
I�:                   002 62 978 (dále jen P�evodce)  

na druhého stavebníka  Teplárna Liberec, a.s. 
Sídlo:                            Dr. Milady Horákové 641/34a,LiberecIV-Perštýn 46001 Liberec  
Zastoupená:     Ing. Jitkou Hol�ákovou, MBA., místop�edsedou p�edstavenstva 

a Ing. Vladimírem Pitínem, �lenem p�edstavenstva  
I�:                     62241672 (dále jen Nabyvatel)

pro stavbu: 

„Protipovod�ová ochrana dolního centra m�sta Liberec“  - �ást týkající se „Vymíst�ní 
parovodu z koryta �eky Nisy“ v rozsahu samostatné �ásti dokumentace v �ízení vedeném 
pod �.j.: SUUR/7120/211110/07-�e ze dne 11.9.2009 (dále jen územní rozhodnutí). Územní 
rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.10.2009. Dne 4.1.2012 vydal Magistrát m�sta Liberec, 
Stavební ú�ad v Liberci rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umíst�ní 
stavby: „Protipovod�ová ochrana dolního centra m�sta Liberce“ �.j. SUUR/7130/147679/11-
�e, CJ MML 001148/12, které nabylo právní moci dne 8.2.2012 a jeho platnost je na období 
5 let. P�edm�tná stavba nebyla doposud realizována ani nebylo vydáno stavební povolení. 

P�evodce postupuje bezúplatn� na Nabyvatele �ást svých práv a povinností vyplývajících 
z územního rozhodnutí, a to v tomto rozsahu: 

„Vymíst�ní parovodu z koryta �eky Nisy – Dolní centrum. Stávající parovod bude vymíst�n 

z koryta �eky do okolních pozemk� s využitím bezkanálového potrubí. Stavba je rozd�lena 

na 2 �ásti. 1. �ást zahrnuje stáv. parovod DN 600, dimenze p�eložky bude redukována na 
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Datová schránka statutárního m�sta Liberec 
(Magistrátu m�sta Liberec) ID 7c6by6u

DN 500, jedná se o úsek mezi ul. Košická a Na Rybní�ku, t.j. místem, kde parovod opouští 

�eku v ul. U Nisy. 2. �ást zahrnuje stáv. parovod  DN 500, dimenze p�eložky bude 

redukována na DN 400, jedná se o úsek mezi Preciosou (v ul. Františkánské) a ul. 

Jungmannova. P�ekro�ení �eky Nisy u Preciosy je �ešeno potrubní lávkou, zp�tné 

p�ekro�ení za ú�elem zaúst�ní do stáv. šachty bude provedeno p�ed �elem silni�ního mostu 

v ul. Jungmannova na úrove� Q100. Sou�ástí stavby je p�eložka NTL plynovodu DN 200 a 

vodovodu DN 100“ 

Vymíst�ní parovodu bude realizováno v deklarovaném rozsahu pravomocného ÚR jako jedna 
ze sou�ástí projektu „Revitalizaci CZT Liberec_GreenNet“, kdy z d�vodu pot�eby �ešení 
tepelných ztrát stávajících parovodních rozvod� se (Nabyvatel) rozhodl rekonstruovat parní 
tepelné napáje�e M�sto zm�nou média na horkou vodu. Ochranné pásmo potrubí z�stává beze 
zm�n (2,5 m od okraje za�ízení na rozvod tepelné energie).  

S pozdravem 

                                                                                                      Tibor Batthyány 
                                                                                                        Primátor SML 

Příloha usnesení č. 163/2016
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 Smlouva o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí  
�.j. SUUR/7120/211110/07-�e, CJ MML 159448/09 a �.j. SUUR/71130/147679/11-�e, CJ MML 001148/12   

   

Smluvní strana: Statutární m�sto Liberec
Sídlo:               nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
Zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem m�sta 
I�:                  002 62 978 
�íslo bankovního ú�tu: 000000-0004096142/0800 
(na stran� jedné, dále jen P�evodce)    

a 

Smluvní strana:  Teplárna Liberec, a.s. 
Sídlo:                Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec  
Zastoupená:      Ing. Jitkou Hol�ákovou, MBA., místop�edsedou p�edstavenstva a  

Ing. Vladimírem Pitínem, �lenem p�edstavenstva  
I�:                    62241672 
�íslo bankovního ú�tu: 4183182/0800 
zapsaná v obchodním rejst�íku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod �. B 653 
(na stran� druhé, dále jen Nabyvatel) 

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník tuto smlouvu o 
postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí:

I. P�edm�t smlouvy  

1. Magistrát m�sta Liberce, Stavební ú�ad v Liberci vydal dne 11.9.2009 na základ� žádosti 
P�evodce rozhodnutí o umíst�ní stavby: „Protipovod�ová ochrana dolního centra m�sta 
Liberce“ �.j. SUUR/7120/211110/07-�e (dále jen územní rozhodnutí). Územní rozhodnutí 
nabylo právní moci dne 17.10.2009. Dne 4.1.2012 vydal Magistrát m�sta Liberec, Stavební 
ú�ad v Liberci rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umíst�ní stavby:
„Protipovod�ová ochrana dolního centra m�sta Liberce“ �.j. SUUR/7130/147679/11-
�e, CJ MML 001148/12, které nabylo právní moci dne 8.2.2012 a jeho platnost je na 
období 5 let. P�edm�tná stavba nebyla doposud realizována ani nebylo vydáno stavební 
povolení. 

2. Touto smlouvou P�evodce postupuje bezúplatn� na Nabyvatele �ást svých práv a 
povinností vyplývajících z územního rozhodnutí, a to v tomto rozsahu: 

„Vymíst�ní parovodu z koryta �eky Nisy – Dolní centrum. Stávající parovod bude vymíst�n 

z koryta �eky do okolních pozemk� s využitím bezkanálového potrubí. Stavba je rozd�lena na 

2 �ásti. 1. �ást zahrnuje stáv. parovod DN 600, dimenze p�eložky bude redukována na DN 

500, jedná se o úsek mezi ul. Košická a Na Rybní�ku, t.j. místem, kde parovod opouští �eku 

v ul. U Nisy. 2. �ást zahrnuje stáv. parovod  DN 500, dimenze p�eložky bude redukována na 

DN 400, jedná se o úsek mezi Preciosou (v ul. Františkánské) a ul. Jungmannova. 

P�ekro�ení �eky Nisy u Preciosy je �ešeno potrubní lávkou, zp�tné p�ekro�ení za ú�elem 

zaúst�ní do stáv. šachty bude provedeno p�ed �elem silni�ního mostu v ul. Jungmannova na 

úrove� Q100. Sou�ástí stavby je p�eložka NTL plynovodu DN 200 a vodovodu DN 100“ 
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3. Nabyvatel práva a povinnosti z územního rozhodnutí v uvedeném rozsahu p�ejímá a 
zavazuje se dodržovat podmínky stanovené územním rozhodnutím a dále je povinen: 

• V p�ípad� nabytí práv k tomuto platnému územnímu rozhodnutí zajistit zahájení 
stavebních prací  v rozsahu dle �l. I., odst. 2 této smlouvy nejpozd�ji do konce platnosti 
tohoto územního rozhodnutí) nebo Teplárna Liberec, a.s. vyzve do 31. 7. 2016 SML ke 
zpracování spole�né žádosti obou stavebník� o prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí stavby „Protipovod�ová ochrana dolního centra m�sta Liberce“ �.j. 
SUUR/7130/147679/11-�e, CJ MML 001148/12, které nabylo právní moci dne 
8.2.2012.

• V úseku vedení �eky Lužické Nisy od k�ižovatky ulic Košická – Dr. Milady Horákové 
až po k�ižovatku ulic U Jezu - U Besedy – 1. máje, kde je plánované vymíst�ní 
parovodu z pr�to�ného profilu koryta �eky Nisy, je dle návrhu územního plánu navržen 
koridor vedení tramvajové trati, která by v budoucnu napojila velká sídlišt� Rochlice 
(Broumovská). Návrh územního plánu SML po�ítá s vedením tramvajové trati na levé 
stran� podél toku �eky Lužické Nisy v komunikaci U  Nisy. Studie Dopravního podniku 
m�st Liberec a Jablonec nad Nisou plánuje vedení tramvajové trati na pravé stran�
podél toku Lužické Nisy. Z tohoto d�vodu je vymezený koridor budoucí tramvajové 
trati vymezen v ší�i cca 200m. SML v sou�asné dob� p�ipravuje zadávací dokumentaci 
pro studii, která prov��í optimální trasu vedení budoucí tramvajové trati. Zám�ry 
vymíst�ní parovodu z �eky Lužické Nisy a výstavba tramvajové trati v této lokalit�
musejí být vzájemn� koordinovány, �ímž se eliminují p�ípadné budoucí náklady na 
p�eložky. Neznamená to však, že budou navyšovány náklady projektu „Revitalizace 
CZT Liberec – GreenNet“.  

• Dokumentace k územnímu rozhodnutí (územní rozhodnutí pod názvem 
„Protipovod�ová ochrana dolního centra m�sta Liberec“) po�ítá v celém úseku vedení 
parovodu v koryt�  �eky Lužické Nisy, tj. mezi ulicemi Košická a t�ídy 1. máje a 
v úseku mezi Preciosou a ul. Jungmanovou s jeho kompletním vymíst�ním z 
pr�to�ného profilu Lužické Nisy. Toto uložení bude až na minimální výjimky 
provád�no formou zahloubení – uložení pod zem.  Podmínka vymíst�ní a uložení 
teplonosné sít� je uvedena rovn�ž v Obecn� závazné vyhlášce Statutárního m�sta 
Liberec �. 2/2002 O vyhlášení závazné �ásti územního plánu m�sta Liberec, kde je 
v kapitole 7. Technická infrastruktura v podkapitole 7.5. Zásobování teplem.  

4. P�evodce práva sou�asn� s podpisem této smlouvy podepíše zn�ní Souhlasu s postoupením 
práv a povinností (které je p�ílohou �.3 této smlouvy), jako jednostranného prohlášení 
adresovaného spole�nosti Teplárna Liberec, a.s. jako nabyvateli. 

II. Záv�re�ná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem podpisu ob�ma smluvními stranami. 

2. Jakékoli zm�ny této smlouvy lze provád�t pouze formou písemných �íslovaných dodatk�
na základ� dohody obou smluvních stran.  

3. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady m�sta Liberec �. …./2016 ze dne 8.3.2016. 
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4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopisu. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva m�že být zve�ejn�na na webových 
stránkách Statutárního m�sta Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údaj�
fyzických osob uvedených v této smlouv�. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dob�e znám, že smlouva je projevem 
jejich pravé a svobodné v�le a nebyla uzav�ena v tísni za nápadn� nevýhodných podmínek. 
Na d�kaz souhlasu p�ipojují oprávn�ní zástupci smluvních stran své vlastnoru�ní podpisy. 

Seznam p�íloh: 

1) Územní rozhodnutí ze dne 11.9.2009 pod �.j. SUUR/7120/211110/07-�e, CJ MML 159448/09 

2) Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 4.1.2012 pod �.j. 
SURR/7130/147679/11-�e, CJ MML 001148/12 

3) Souhlas s  postoupením práv a povinností z územního rozhodnutí �.j. SUUR/7120/211110/07-
�e, CJ MML 159448/09 a �.j. SUUR/71130/147679/11-�e, CJ MML 001148/12 ze dne….. 

V Liberci dne………………                                            V Liberci dne……………   

…………………………………                                        …………………………………… 
Statutární m�sto Liberec                                                Teplárna Liberec, a.s. 
Jméno:  Tibor Batthyány                                                  Jméno:  Ing. Vladimír Pitín 
Funkce: primátor SML                                                     Funkce:  �len p�edstavenstva  

                                                                                         ………………………………….. 
                                                                                         Teplárna Liberec, a.s. 
                                                                                         Jméno:  Ing. Jitka Hol�áková, MBA                   
                                                                                         Funkce: místop�edseda p�edstavenstva 
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Dohoda o umíst ní kanalizace na                 
pozemcích SML 

 
statutární m sto Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

I : 00262978 

DI : CZ00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem m sta 

 

dále jen „SML“ nebo „m sto“ 

 

EDI Liberec, a.s. 

se sídlem Na okraji 439/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6 

I : 250 42 467 

DI : CZ25042467 

Zastoupená Ing. Miloslavem Ježkem, lenem p edstavenstva/ Petrem Jaklem, 
lenem p edstavenstva 

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 17545 

dále jen „EDI“ 

 

 

PREAMBULE 

M sto Liberec v minulosti vydávalo záporná stanoviska k žádostem, které se 
týkaly umíst ním staveb stavitele EDI Liberec a.s. - erpací stanice pohonných 
hmot ( SPHM) Stráž nad Nisou. Jednalo se o stavbu venkovních rozvod  pro 
kanalizaci a uvedení stavby SPHM do provozu. M sto pot ebuje do budoucna 
ochránit pozemky p. . 733/7 a 746/4 v k.ú. Staré Pavlovice ve svém vlastnictví 
dot ené stavbami souvisejícími s SPHM pro budoucí umíst ní mimoúrov ové 
k ižovatky napojující pr myslovou zónu sever.  

Žadatel EDI Liberec a.s., pop . v zastoupení panem Mgr. Damborským, 
opakovan  žádá o zm nu vyjád ení k výše popsaným žádostem. D vodem je 
snaha zlegalizovat a uvést do provozu již realizovanou erpací stanici pohonných 
hmot.  

Z pohledu m sta nenastaly od vydání nesouhlasných vyjád ení žádné nové 
skute nosti, není proto ani d vod na p vodních vyjád eních nic m nit do doby, 
než bude mezi SML a stavebníkem EDI Liberec a.s. podepsána tato dohoda. 
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       I.  

P edm t dohody 

Touto dohodou si její smluvní strany upravují práva a povinnosti mezi nimi dosud 
sporná a stanovují podmínky, za kterých dojde ke smírnému ešení ve v ci 
ud lení souhlasu s umíst ním ásti stavby erpací stanice pohonných hmot 
soukromého investora EDI, a to ásti deš ové kanalizace umíst né na pozemcích 
m sta parc. . 733/7 a parc. . 746/4 v k.ú. Staré Pavlovice (dále jen „kanalizace). 

 

II. 

Prohlášení smluvních stran 

1) Statutární m sto Liberec bude usilovat o to, aby b hem projek ních prací 
týkajících se stavby nové mimoúrov ové k ižovatky „Oblouková“ napojující 
pr myslovou zónu Liberec sever (dále jen „k ižovatka) došlo ke koordinaci tak, 
aby byla pokud možno eliminována prostorová kolize s ástí kanalizace uvedené 
v l. I této smlouvy. To znamená, aby nedošlo, anebo jen v co možná nejmenší 
mí e, k prostorovému dopadu na do asn  umíst nou kanalizaci. 
 

2) Pokud nebude nalezeno takové ešení, které by nebylo v kolizi, bude m sto 
usilovat o takové ešení, které by minimalizovalo negativní dopady stavby na 
provoz samotné SPHM. V takovém p ípad , v rámci svých možností, umožní 
m sto p eložku v nezbytn  pot ebném rozsahu v rámci svých pozemk . 
 

 

3) EDI se zavazuje, že bude vyvíjet sou innost a bude nápomocna investorovi ve 
v ci umíst ní stavby k ižovatky.  
 

4) Ob  strany potvrzují, že nadále budou konat v souladu s Memorandem 
uzav eným dne 2.2.2015. 

 

III.  

Závazky smluvních stran 

1) M sto vydá souhlas s uložením jednotné kanalizace pod t lesem silnice 
I/35 v rámci stavby „ erpací stanice PH Stráž nad Nisou na silnici I/35 – 
obnova dopravního napojení“ (dosud nepovolené stavby) na pozemcích 
SML. 
 

2) Toto prohlášení nezbavuje m sto práva požadovat úhradu za z ízení 
v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ), která bude p edm tem 
samostatné smlouvy. 
 

3) EDI se zavazuje, že v p ípad , že bude v budoucnu nutné provést 
v d sledku umíst ní k ižovatky p eložku kanalizace, provede tuto p eložku 
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na své náklady. Pokud tak neu iní, uhradí škodu tím vzniklou.  
 

4) EDI se pro p ípad p evodu vlastnického práva k SPHM, jejíž sou ástí je 
kanalizace, na t etí osobu zavazuje p evést na tuto osobu sou asn  i tento 
závazek (závazek provést p eložku kanalizace na náklady jejího vlastníka). 
Pokud tak neu iní, uhradí škodu tím vzniklou.  

 

IV. 

Záv re ná ustanovení 

1) Tato dohoda nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu poslední ze 
stran. Strany této dohody prohlašují, že se s obsahem dohody ádn  seznámily, že 
byla sepsána dle jejich svobodné a vážné v le a nebyla sjednána v tísni. 

 

2) Tato smlouva se ídí právním ádem eské republiky, a to zejména 
ustanoveními zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník. 

 

3) Tato dohoda je vyhotovena ve ty ech originálech, z nichž každý z ú astník  
obdrží po dvou. 

 

4) Smluvní strany souhlasí, že tato dohoda m že být zve ejn na na webových 
stránkách statutárního m sta Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních 
údaj  fyzických osob uvedených v této dohod .  

 

5) Tato dohoda se uzavírá na základ  usnesení Zastupitelstva m sta Liberce . 
…….. ze dne …….. 

 

 

 

V …………….. dne ………     V……………. dne ………. 

 

 

 

 

______________________   _______________________ 

Ing. Miloslav Ježek, 
len p edstavenstva    Tibor Batthyány, 

Petr Jakl                                                                            primátor 
len p edstavenstva 
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Příloha č. 1: Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463 
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Příloha č. 1 – Návrh oprav a ostatních akcí navrhovaných společností Likrem s.r.o. 
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Příloha č. 2: Zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele stavby  
 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

 

nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 

v platném znění (dále jen zákon) 

 

 

 

„ Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. 
inž. sítí, Liberec“ 

 
Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou 
správu majetku města 

 

 

 

 

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
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Březen 2016 

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE ....................................................................... 9 

II. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ............................................................ 9 

III. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ........................................................................ 12 

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ......................................................................... 13 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE .......................................... 13 

VI. POVINNÉ SOUČÁSTKY NABÍDKY ............................................................................ 16 

VII. SEZNAM SUBDODAVATELŮ .................................................................................... 16 

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ............................................................ 17 

IX. OBCHODNÍ PODMÍNKY ............................................................................................ 17 

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ............................................................................. 18 

XI. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY .......................................... 18 

XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE ....................................................... 19 

XIII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE ...................................... 20 

XIV. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ ..................................................................................... 20 

 

Přílohy: 

č. 1 Vzor titulního listu nabídky 

č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  

č. 3 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí RM Liberec 

č. 4 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 

č. 5 Vzor čestného prohlášení dle ustanovení § 68 zákona odst. 3 

č. 6 Výkaz výměr 

č. 7 Přehled subdodavatelů 

č. 8 Návrh smlouvy o dílo 

č. 9 Projektová dokumentace 

 

 

 

 

Preambule: 

 

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výběro-
vého řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
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v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodr-
žuje zásady uvedené v § 6 zákona. 
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IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

Sídlo:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
IČ:     00262978 
DIČ    CZ00262978 
Telefonní spojení:  +420 485 243 111 
fax:    +420 485 243 113 
profil zadavatele:  https://zakazky.liberec.cz/ 
 
 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tomáš Kysela, 
náměstek primátora pro technickou správu majetku města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy 
veřejného majetku, tel.: 485243874, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: David Studený, referent investic a oprav, tel. 
485243879, e-mail: studeny.david@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky: Bc. Lukáš Hýbner, referent veřejných zakázek, tel.: +420 
485 243 219, e-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 

VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava vozovek a chodníků, ve stávajícím 
rozsahu, bez budování nových dopravních staveb. Novou stavbou jsou pouze nové objekty pro nasví-
cení přechodu pro chodce. Stavba je vyvolanou investicí v rámci sdružených investic, kdy v dané 
lokalitě dochází k rekonstrukci stávajících podzemních vedení vodovodu, kanalizace a plynu vč. pří-
pojek. 

Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně do-
kumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a 
jednom elektronickém vyhotovení. 
 

Související činnosti a podmínky pro provádění díla: 
 

• v průběhu realizace díla odpovědnost uchazeče za neporušení stávajících inženýrských sítí, 
vč. zajištění případných dohod a koordinaci se správci a vlastníky sítí v rámci realizace dí-
la 

• zajištění vyjádření o existenci stávajících podzemních sítí od vlastníků nebo provozovatelů 
technické infrastruktury před započetím prací 

• geometrické zaměření staveniště vč. vytýčení směrového a výškového fixu, 
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• získání povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací 
• zajištění případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště 
• zajištění případných pronájmů pozemků 
• získání potřebných výkopových povolení 
• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vy-

měřených poplatků a nájemného 
• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení 

zvláštního užívání komunikací (i v průběhu oprav inženýrských sítí) v souladu s postupem 
výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených po-
zemků (skládky materiálu, mezideponie atp.) 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba i přemísťování, a to do 
doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedo-
dělků 

• koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné za-
kázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 
k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou a zajištění nepřetržitého přístupu všech 
záchranných integrovaných složek 

• zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prová-
děna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích 
ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezd 
záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 

• zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace či její části, na níž je prováděno dílo, 
a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla 
zadavatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.) 

• zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 
(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění díla uchazečem 

• zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí a zeleně 

• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění 
(případně odvoz na skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele)  

• likvidace odpadů a zeminy 
• zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni 
• zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem uchazeče, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou, vyjma díla samotného, do původního stavu 
• výroba, instalace a osazení 1 ks informační tabule v průběhu realizace stavby s uvedením 

názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta a dodavatele díla, termínu 
výstavby (datum zahájení a dokončení) apod.) 

• provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně po-
drobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek 

• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvi-
sející s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 
zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení 

• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stav-
by v jednom vyhotovení v elektronické podobě 
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• provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do jednoho týdne od ukončení stavby 

• zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k případnému podání žádosti o 
vydání kolaudačního rozhodnutí 

• písemné odsouhlasení provedení díla NIPI ČR ve smyslu platné legislativy, kterou se sta-
noví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 
technických požadavcích na výstavbu 

• zpracování realizační projektové dokumentace (RDS) a její předložení ke schválení zada-
vateli 

• geodetické zaměření stavby včetně všech vedení inženýrských sítí na staveništi, popř. pře-
ložek stávajících inženýrských sítí realizovaných v rámci stavby a následné předání tohoto 
geometrického zaměření objednateli ve formátu DTM, a to 3x v tištěné formě a 1x 
v digitální podobě, přičemž součástí zaměření bude: 

- geodetické zaměření skutečného díla 
- geometrický plán pro případný vklad do KN 
- doklady o vytýčení stavby 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.963.000,- Kč bez DPH 

 

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí předpokládanou 
hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel 
takového uchazeče z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí. 

 

Kvalitativní parametry 

 
Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím předloženém 
návrhu smlouvy o dílo.  

 

Uchazeč se zavazuje provádět dílo podle projektové dokumentace uvedené v této zadávací dokumen-
taci (viz příloha č. 9 ZD), k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických 
listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků 
místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. Při provádění díla musí uchazeč použít materiá-
ly, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v nejlepší jakostní třídě; v kvalitě odpovídající 
RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané 
vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a 
zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a tech-
nologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při pro-
vádění díla oproti RDS lze pouze po předchozím písemném odsouhlasení s objednatelem nebo sta-
vebním/technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 
díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pra-
covních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologic-
kých částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování, má objednatel právo 
požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a nahrazení vhodnými.  

Uchazeč je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady, a to bezodkladně, přičemž tato 
skutečnost nebude mít vliv na smluvený termín dokončení díla. 
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Kvalita uchazečem (zhotovitelem) provedeného díla musí odpovídat nejméně požadavkům uvede-
ným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských tech-
nických normách, v obecně závazných právních předpisech. Dílo bude současně splňovat požadavky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného 
díla kdykoli kontrolovat. 

 

Uchazeč (zhotovitel) při realizaci zakázky je povinen při realizaci zakázky dodržet rovněž resortní 
systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“, schválené MD-OI, č.j. 
321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 
1.9.2007, (dále jen "TKP"). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na 
ČSN. 

 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
− obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby v případě změn, které vyplynou v průběhu 

realizace akce nebo budou vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení 
změn do projektové dokumentace 

− všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci od-
padů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlu-
kem 

− podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajících se provedení stavby, 
a to včetně všech dalších podmínek stanovené dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání 
výše uvedených povolení 

 

Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména 
nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za 
příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovna-
telnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrob-
ků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni 
stanovené zadávací dokumentací. 
 
Zatřídění stavebních prací dle kódů CPV: 
 

45000000-7 - Stavební práce 

45233142-6 - Práce na opravě silnic 

71320000-7 - Technické projektování 

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: komunikace Šamánkova v  Liberci  
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DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: neprodleně po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení 

Zahájení a dokončení stavby: ihned po oboustranném podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
realizovat dílo ve lhůtě maximálně 10 kalendářních týdnů ode dne převzetí staveniště (dále jen „ lhů-
ta“).  

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou seznámit 
s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika 
a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola. 
XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE . 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto výběrového 
řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže: 

 
A. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53 odst. 1 
zákona, to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).  

 
B. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

V souladu s § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsa-
hu: 

• Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evi-
dence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

• Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský 
zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

− Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž pro-
střednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. V rámci této části kvalifikace požaduje zada-
vatel předložit doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., v 
platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby k prokázání uvedeného oprávnění 
provádět příslušnou část zakázky. 

 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o 
splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

 
C. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 
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Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 3 zá-
kona v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 
v posledních 5 letech. Za významnou zakázku se v tomto případě považují zakázky v oblasti oprav 
nebo rekonstrukce komunikací.  
V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje: 

• název objednatele 
• předmět obdobné služby 
• finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH 
• doba plnění významné služby 
• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit 

 

Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvedených za-
kázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsaho-
vat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 
obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 1.981.000,- Kč bez DPH, realizované 
uchazečem. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 
o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

 
Podmínky spole čné pro prokazování kvalifikace 

 
• Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného 

prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 
zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

• Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, čl. 
3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů 
prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 
součinnosti k uzavření smlouvy.    

• V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění 
kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů 
ke dni podání nabídky.   

• Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté 
kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený pře-
klad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené v latinském jazy-
ce. 

• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 

Příloha usnesení č. 168/2016



 15

• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifiko-
vaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát nahra-
zuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém přípa-
dě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

  a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

  b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 

 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 
54 písm. a). 

• Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 
společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 
dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 
zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí 
prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v ta-
kovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu spo-
lečně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.   

• V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá 
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplý-
vajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z doda-
vatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění ve-
řejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý 
z dodavatelů. 

• Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu 
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad 
nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným 
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi 
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skuteč-
nosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční doda-
vatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, 
pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká re-
publika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady 
v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého poby-
tu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do čes-
kého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

• Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude 
z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.  
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POVINNÉ SOUČÁSTKY NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž: 
1. prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec 

zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluv-
ního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo 
zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uve-
dené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz přílo-
ha č. 4 ZD). 

2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 
nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 
souvisejí s výběrovým řízením (viz příloha č. 3 ZD). 

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního práv-
ního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz pří-
loha č. 5 ZD). 

4. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele (viz příloha č. 5 ZD). 

5. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovi-
tá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz 
příloha č. 5 ZD). 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ  

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených 
v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné 
zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Seznam všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, 
rozsah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel 
bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.  

2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikač ních 
předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz 
předchozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se 
musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. 
Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 

3. V případě, že uchazeč nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že nemá v úmyslu zadat 
žádnou část veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím vlastních 
zaměstnanců. 
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ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 6 ZD) za celý 
vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. 
Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti položkového rozpočtu. Celková 
nabídková cena bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, sa-
mostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Na-
bídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace ve-
řejné zakázky. 

 

Oceněný  výkaz výměr požaduje zadavatel předložit  ve formátu XML, struktu ře XC4, který 
odpovídá vyhlášce 230/2012 Sb. (jedná se o soubor, který je v zadávací dokumentaci a v nabídce 
bude předložen jako oceněný). Dále bude  připojena některá z tiskových sestav z Aspe, např. v pdf 
nebo v Excelu (např. tisková sestava 3.6.1 – soupis prací). 

 
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-
dení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související 
náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.  
 
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Na-
bídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je zpracován ze 
strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 8 ZD) a který musí být 
ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě těch ustanovení 
smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny díla a jím pověřených osob 
k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a 
to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního rejstří-
ku, podpisový vzor, plná moc apod.).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchaze-
če se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.  

 

Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená (propojená osoba viz § 73 a násl. zákona o obchodních korporacích). 

 

Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 
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Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.  

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny, v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli (uchazeči) 
a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodnoceny.  

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše nabídkové 
ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši 
nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Uvedená 
cena na titulním listě musí být totožná s cenou uvedenou ve smlouvě a položkovém rozpočtu. 

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběro-
vého řízení a končí dnem XX. YY. 2016 v XX:YY hodin.  

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBE-
REC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny 
Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady stanovené zadávacími podmínkami 
musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené 
v latinském jazyce. 

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za 
společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou 
k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce kopii plné moci.  

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat každou svou 
nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými 
vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, 
prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za 
vlastní nabídkou uchazeče. 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a 
jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL. Originál 
nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky 
musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat zejména 
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nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku). V případě rozporu se má za 
rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené ná-
zvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rov-
něž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní 
osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese 
doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne XX. YY. 2016 v XX:YY hodin. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 110. Otevírání obá-
lek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu. 
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového 

počtu listů v nabídce. 
C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace – viz příloha č. 2 
E. Cenová nabídka – výkaz výměr  
F. Harmonogram postupu prací (viz odst. II. ZD) 
G. Návrh smlouvy 
H. Čestná prohlášení (viz odst. VI. ZD) 
I. Přílohy (nepovinné) 

 

Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo 
případného zrušení výběrového řízení. 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do 
konce této zadávací lhůty. 

DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné dotazy 
prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky (ID 
7c6by6u), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: statutární 
město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Písemná žádost o 
dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu s § 49 zákona doručena nejpozději 4 
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pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců 
budou zaslány vždy všem zájemcům. 

 

2. Prohlídka místa plnění 

Místo stavby je veřejně přístupné. Prohlídka místa stavby se uskuteční individuálně. 

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 
• Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, je-
hož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vy-
loučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém  řízení. 

• Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.  

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 
nabídku.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení se 
považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

• Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 a v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 
a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 
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Za zadavatele:  .......................................... 

Tomáš Kysela, v. r. 

náměstek primátora 
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Smlouva o dílo 
(návrh) 

číslo objednatele [•] 
číslo zhotovitele [•] 

 
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

 

Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
 zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem 
 IČO: 00262978 
 DIČ: CZ00262978 
 Telefon: 485 243 111 
 Fax: 485 243 113 
 bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku 
 
 (dále jen objednatel) 

 
1.2  Zhotovitel:  
 PSČ, sídlo:  
 zastoupený:  
 IČO:   
          DIČ:  
 bank. spojení:  
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:   
 ve věcech technických oprávněn k jednání:   
 
 (dále jen zhotovitel)  
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 

 

Předmět a smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní 
vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, 
jak je dále v této smlouvě uvedeno. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města č. [•] ze dne 
[•]. 

Předmět pln ění – vymezení a ú čel díla 

3.1  Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „ Oprava 
ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, Libe-
rec “   

 Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla způsobilého jeho 
účelu.  
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3.2  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

 Projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Souvislá údržba 
komunikace Oblačná, Liberec“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, soupisu prací (výkazu vý-
měr) a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s 

• technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 
• technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu, 
• normami (zejména ČSN) vztahujících mi se k prováděnému dílu, 
• obecně závaznými právní mi předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a  
• pokyny objednatele. 

ÚDAJE O STAVB Ě :   
Název stavby:  „Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. 

inž. sítí, Liberec“   
Místo stavby: Liberec  
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“) 

3.3  Předmětem plnění (díla) je také: 
 3.3.1 zpracování: 

• časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací, 
• dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány 

zpracovateli projektové dokumentace a zadavateli ke schválení, 
• realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání 

objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba ve 
formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se 
všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací 
stavby, 

• dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPrS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x 
digitální forma),  

• dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných 
přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti 
vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), 
přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 
o doklady o vytyčení stavby; 
o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla; 
o geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického 

oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání 
s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 
• geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu, 
• vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění 
případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby, 

• ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby, 
• potřebná výkopová povolení, 
• případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací 

nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků, 
• přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v 

průběhu stavby hradí zhotovitel, 
• zajištění ostrahy stavby a staveniště, 
• zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – 

zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 
stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dodržovat hygienické předpisy o 
ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem, 
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• zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunika-
cí dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, 

• provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními 
vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci, 

• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení 
k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

• osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování 
a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či je-
jí části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných 
vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel, 

• zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu ob-
služnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel 
vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, 
možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 

• koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky 
s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů 
(voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 
k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních pří-
stupů a příjezdů, 

• všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokonče-
ného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.), 

• případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 
(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla, 

• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění likvidace 
vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní včetně výsadby a péče o ni, 

• vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu 
zakázky v průběhu realizace stavby, 

• kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 
• provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů 

plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí 
projektové dokumentace, 

• provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technic-
kých záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 

• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvise-
jících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést za-
školení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 

• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby v 
jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh dí-
la a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakry-
tím, 

• celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do jednoho 
týdne od ukončení stavby, 

• přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání ko-
laudačního rozhodnutí, 

• odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční 
lhůty, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

• výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby s uvedením 
názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele 
díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora  

• předložení podkladů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliž-
ších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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• zajištění práv k dotčeným nemovitostem včetně případných pronájmů pozemků, 
• písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní 

institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále je "NIPI") ve smyslu 
platné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb (nyní vyhláška MMR č. 398/2009 Sb), 

• uvedení zařízení do provozu,  
• pořízení výrobních výkresů, 
• jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do 
smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení 
díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované 
energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelem. 

Doba pln ění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 10 kalendářních týdnů ode dne převzetí sta-
veniště (dále jen „lh ůta“ ). 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti 
(5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění 
této smlouvy. 

4.3 RDS odsouhlasená NIPI bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího 
protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nej-
méně pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem 
prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno 
výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy 
nejméně sedm (7) dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.5 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.  

4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří 
nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento 
harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá 
změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními 
stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato 
změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby 
a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této 
smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud 
dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků 
pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 
poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná 
pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání 
zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné 
a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly 
zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 
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Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohod-
nutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH   

DPH 21%  

Cena díla  včetně DPH         

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena” ) je smluvními stranami sjednána jako 
cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, 
nejdéle však do 31. 7. 2017.  

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových 
předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném 
znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.3  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu 
díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, 
poplatky. 

5.4  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad 
škod, oproti sjednané celkové ceně.  

5.5  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem 
ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud 
v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě 
a cenové kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby 
(RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší 
kvality oproti DZS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady 
nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. 

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

5.7  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený 
nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými 
pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu. 

5.8   Cenu díla může zhotovitel fakturovat po: 
   

• protokolárním p ředání celého díla a oboustranném podpisu p ředávacího protokolu, 
• odstran ění veškerých vad a nedod ělků na díle, vyplývající z protokolu o p ředání a p řevzetí 

díla. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné 
smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 
smlouvy.  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení 
objednateli.  

5.12  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název pro-
jektu „Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, 
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Liberec“,  dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu 
a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo 
pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 
za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je opráv-
něn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje 
za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů 
počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených da-
ňových dokladů (faktury) objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje prove-
dení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná ceny bude tímto správcem uplatněna v odlišné 
výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této 
smlouvě. 

 

Řízení stavby a provád ění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele:  
Přípravář zhotovitele:  
Zástupce zhotovitele:  

 
Zástupce objednatele: Bc. David Novotný  

e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602 482 319 
 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 
této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů 
výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních 
orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou 
mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít 
přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 
pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných 
právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), 
nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat 
takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu. 

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

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové 
a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle 
platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). 
Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být 
provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití 
jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení 
s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné 
kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 
pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 
technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. 
V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich 
nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady 
a bezodkladně.  
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1.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících 
se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně 
závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

 Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní 
podmínky staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 
s účinností od 1.5.2008 (dále „OPSPK“) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací“ schválené MDS-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007 (dále 
jen „TKP“). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN. 

Při provád ění stavby musí být dodrženy, respektovány, či spln ěny: 
• obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu 

realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do 
projektové dokumentace, 

• všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 
odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným 
hlukem, 

• podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby, 
a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání 
výše uvedených povolení, 

• pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného 
autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny 
věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části 
díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami 
(zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu se považuje i dílo, 
které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 
upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze 
v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré 
změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při 
provádění díla, včetně změn DZS, RDS atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní 
rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši 
hradí zhotovitel.  

Staveništ ě, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále 
jen „staveništ ě“ ). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vy-
dáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zho-
tovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. 
Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny 
díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“ ); 
• 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

 Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   
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7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 
bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami 
smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby 
a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zho-
toviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není opráv-
něn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, 
že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to 
vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen 
řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození in-
ženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, 
odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své nákla-
dy zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se 
staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonáva-
jící autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel 
odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví po-
třebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, 
technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební 
činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo 
hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveniš-
těm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze 
stavby.  

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

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předá-
vacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí 
staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, od-
stranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami po-
depsáno potvrzení.  

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

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 
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 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají 
zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor 
nad BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště 
za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel 
se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, pro-
vozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpi-
sy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného 
územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou 
a pokyny objednatele nebo technického dozoru.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost po-
kynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., naří-
zení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pra-
covníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., 
zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou vidi-
telně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objed-
natele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo 
jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku 
s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel ob-
jednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kon-
trolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uve-
deném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole 
a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté 
práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené 
s dodatečným odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 
závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 
a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. 
prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., 
č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému 
řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat 
staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění 
prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.). 
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8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 
a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací 
zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění 
a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně 
provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady 
a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil 
s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného 
charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré 
skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též 
veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci 
(DZS, RDS), v dokumentaci objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl 
zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění 
díla vykonal či vynaložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovo-
vaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je 
oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástup-
cem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního 
deníku.  

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobi-
lých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla. 

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

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci 
díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nej-
méně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objed-
nateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, 
a to na pojistnou částku ve výši nejméně 15 mil. K č pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného 
pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpo-

vědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má 
zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720444300 s Kooperativa pojišťovna a.s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv 
po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 
této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti 
mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem 
k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných 
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v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky 
dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.  

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré 
originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících 
činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které 
mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem 
předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost. 

Archeologické nálezy 

9.1. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geolo-
gického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci ob-
jednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit ná-
lez objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen 
a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písem-
ně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel 
objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, 
pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

Spolup ůsobení objednatele 

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

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

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení 
díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně 
objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku 
objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

Vlastnické právo ke stavb ě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení 
do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 
na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování ná-
sledků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty 
k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle 
této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, 
přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném 
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díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele 
a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem 
ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními 
stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo 
s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací 
protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého dí-
la (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zá-
pisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou 
na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru  :  
 e-mail. adresa objednatele   : novotny.david@magistrat.liberec.cz 

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní 
dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení 
přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky 
a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně 
přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého 
(10.) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané 
a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode 
dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit 
svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. 
Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. ne-
způsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného dí-
la bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího protokolu 
musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich 
odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, 
ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení díla – předání dí-
la s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny 
vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové 
dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, přede-
psaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel tou-
to smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“ ) objednateli, a to 
zejména:  

• doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, 
osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností 
použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu 
stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;  

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného 
provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do 
katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených 
nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby 
a DSPrS; 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze 
v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kana-
lizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), 
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zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení ob-
sluhy technologických zařízení,  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 
• popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního 

deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejím-
ky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veške-
rá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve 
vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost 
osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí 
části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen 
vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním ko-
laudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních 
závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve 
lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu 
na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná va-
da byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru ob-
jednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního do-
zoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – viz. 
Čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – viz. 
Čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení staveb-
ních prací 

d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla 

Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která se 
vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není 
tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců 
(dále jen „záru ční doba“ ), počínaje (i) dnem  předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při 
převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem  odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U 
těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jed-
notliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, 
technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem 
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uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady 
díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i 
na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále 
jen „oznámení vady“ ). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její 
projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. 
Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, 
současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 
škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 
lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou  (2) pracovních dn ů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady 
na místo stavby a nejpozději do jednoho  (1) týdne  po obdržení oznámení sdělí objednateli své 
stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí 
záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci 
vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost 
záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy 
a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti  (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se 
strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“ ).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem 
s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady “). Výši nákladů vyčíslených jiným 
zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel 
písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení 
vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má 
právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude 
považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i 
(foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis “), podepsaný zhotovitelem 
a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou 
díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 
s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy 
z ceny díla.  
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Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož 
nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „poru-
šení “) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností 
a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, 
požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení  ( slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené 
čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (slovy: padesát tisíc korun českých). 

13.3.3  Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její 
části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč 
za každý zapo čatý den prodlení  (slovy: dva tisíce korun českých). 

13.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které 
byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále 
jen „upozorn ění“ ) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, 
na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také 
v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo 
materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody 
s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý 
jednotlivý p řípad. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 
závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i zapo čatý den prodlení.    

13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každou vadu a každý i zapo čatý den prodlení , půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou 
vadu a každý i zapo čatý den prodlení.   

13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každou vadu a zapo čatý den. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každý den prodlení a jednotlivý p řípad , pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, 
kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel 
po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % z dlužné částky, 
za každý den prodlení . Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle 
této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  
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13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může 
být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení 
od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl 
nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i 
bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povin-
nosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut 
dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv 
na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréko-
liv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrze-
na v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dí-
la, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního říze-
ní. 

Subdodavatelé 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.  

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

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

14.3 Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění dí-
la možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého 
byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku 
objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbor-
nou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět 
subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení 
k výkonu práce na území ČR.  

14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdoda-
vatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv 
subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či 
montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody 
způsobil sám. 

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

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 40 dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné 
porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné 
povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje 
řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo  
15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, 
pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze 
části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od 
objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo 
na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se 
smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet za-
městnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmo-
nogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povi-
nen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit 
a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí vě-
tou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od 
smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou 
a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude 
objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních 
předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční 
prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. 
Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit  na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile 
se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je 
zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukon čit  plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění 
smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných 
výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších 
nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši 
částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 
objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, 
avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy. 
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Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 
objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho 
jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 
k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené 
části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli 
pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem.  

16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od 
zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu 
dle platného občanského zákoníku.  

Všeobecná ustanovení 

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků.  

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, 
a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzá-
jemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této 
smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy 
České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane 
platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit 
neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co 
nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 
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17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlou-
va byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany 
zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

 
17.9. 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. 
 
17.10 Součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, 

dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny. 

 

 
Přílohy :  
Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele 

 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne  

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor  
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Příloha č. 2: Zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele stavby  
 

PR/SMHS    1/16 
 
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 
 

nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 
v platném znění (dále jen zákon) 

 
 

 

„Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“ 
 

Zadavatel veřejné zakázky 
 

 
 
 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou 

správu majetku města 
 
 

 
 
 

 
Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
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Březen 2016 
 

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE .................................................................. 8 

II.  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY....................................................... 8 
III.  MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .................................................................... 11 

IV.  DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ..................................................................... 11 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE.................................. 12 
VI.  POVINNÉ SOUČÁSTKY NABÍDKY ......................................................................... 14 

VII.  SEZNAM SUBDODAVATELŮ .................................................................................. 15 

VIII.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ........................................................ 15 

IX.  OBCHODNÍ PODMÍNKY ........................................................................................... 16 

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK............................................................................ 16 

XI.  LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ................................... 16 
XII.  DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE ................................................. 18 

XIII.  DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE ............................ 18 
XIV.  ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ .................................................................................... 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 Vzor titulního listu nabídky 
č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  
č. 3 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí RM Liberec 
č. 4 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 
č. 5 Vzor čestného prohlášení dle ustanovení § 68 zákona odst. 3 
č. 6 Výkaz výměr 
č. 7 Přehled subdodavatelů 
č. 8 Návrh smlouvy o dílo 
č. 9 Projektová dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preambule: 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výběro-
vého řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodr-
žuje zásady uvedené v § 6 zákona. 
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IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Sídlo:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
IČ:     00262978 
DIČ    CZ00262978 
Telefonní spojení:  +420 485 243 111 
fax:    +420 485 243 113 
profil zadavatele:  https://zakazky.liberec.cz/ 
 
 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tomáš Kysela, 
náměstek primátora pro technickou správu majetku města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy 
veřejného majetku, tel.: 485243874, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: David Studený, referent investic a oprav, tel. 
485243879, e-mail: studeny.david@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky: Bc. Lukáš Hýbner, referent veřejných zakázek, tel.: +420 
485 243 219, e-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 

 

V případě, že dodavatel bude požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, je po-
vinen postupovat dle kapitoly XII. Další informace – dotazy, konzultace. 

VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava místní komunikace po opravě vo-
dovodního řadu, kanalizačních šachet (jsou investicí společnosti SčVK a.s.) a po opravě plynovodu 
(investice RWE). Součástí stavby bude oprava stávajícího chodníku pro pěší včetně úpravy doprav-
ního značení. 

Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně do-
kumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a 
jednom elektronickém vyhotovení. 
 
Související činnosti a podmínky pro provádění díla: 
 

• v průběhu realizace díla odpovědnost uchazeče za neporušení stávajících inženýrských sítí, 
vč. zajištění případných dohod a koordinaci se správci a vlastníky sítí v rámci realizace dí-
la 

• zajištění vyjádření o existenci stávajících podzemních sítí od vlastníků nebo provozovatelů 
technické infrastruktury před započetím prací 

• geometrické zaměření staveniště vč. vytýčení směrového a výškového fixu, 
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• získání povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací 
• zajištění případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště 
• zajištění případných pronájmů pozemků 
• získání potřebných výkopových povolení 
• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vy-

měřených poplatků a nájemného 
• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení 

zvláštního užívání komunikací (i v průběhu oprav inženýrských sítí) v souladu s postupem 
výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených po-
zemků (skládky materiálu, mezideponie atp.) 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba i přemísťování, a to do 
doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedo-
dělků 

• koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné za-
kázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 
k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou a zajištění nepřetržitého přístupu všech 
záchranných integrovaných složek 

• zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prová-
děna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích 
ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezd 
záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 

• zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace či její části, na níž je prováděno dílo, 
a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla 
zadavatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.) 

• zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 
(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění díla uchazečem 

• zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí a zeleně 

• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění 
(případně odvoz na skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele)  

• likvidace odpadů a zeminy 
• zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni 
• zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem uchazeče, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou, vyjma díla samotného, do původního stavu 
• výroba, instalace a osazení 1 ks informační tabule v průběhu realizace stavby s uvedením 

názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta a dodavatele díla, termínu 
výstavby (datum zahájení a dokončení) apod.) 

• provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně po-
drobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek 

• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvi-
sející s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 
zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení 

• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stav-
by v jednom vyhotovení v elektronické podobě 
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• provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do jednoho týdne od ukončení stavby 

• zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k případnému podání žádosti o 
vydání kolaudačního rozhodnutí 

• písemné odsouhlasení provedení díla NIPI ČR ve smyslu platné legislativy, kterou se sta-
noví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 
technických požadavcích na výstavbu 

• zpracování realizační projektové dokumentace (RDS) a její předložení ke schválení zada-
vateli 

• geodetické zaměření stavby včetně všech vedení inženýrských sítí na staveništi, popř. pře-
ložek stávajících inženýrských sítí realizovaných v rámci stavby a následné předání tohoto 
geometrického zaměření objednateli ve formátu DTM, a to 3x v tištěné formě a 1x 
v digitální podobě, přičemž součástí zaměření bude: 

- geodetické zaměření skutečného díla 
- geometrický plán pro případný vklad do KN 
- doklady o vytýčení stavby 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.936.000,- Kč bez DPH 
 
V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí předpokládanou 
hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel 
takového uchazeče z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí. 
 
Kvalitativní parametry 
 
Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím předloženém 
návrhu smlouvy o dílo.  
 
Uchazeč se zavazuje provádět dílo podle projektové dokumentace uvedené v této zadávací dokumen-
taci (viz příloha č. 9 ZD), k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických 
listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků 
místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. Při provádění díla musí uchazeč použít materiá-
ly, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v nejlepší jakostní třídě; v kvalitě odpovídající 
RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané 
vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a 
zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a tech-
nologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při pro-
vádění díla oproti RDS lze pouze po předchozím písemném odsouhlasení s objednatelem nebo sta-
vebním/technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 
díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pra-
covních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologic-
kých částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování, má objednatel právo 
požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a nahrazení vhodnými.  
Uchazeč je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady, a to bezodkladně, přičemž tato 
skutečnost nebude mít vliv na smluvený termín dokončení díla. 
 
Kvalita uchazečem (zhotovitelem) provedeného díla musí odpovídat nejméně požadavkům uvede-
ným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských tech-
nických normách, v obecně závazných právních předpisech. Dílo bude současně splňovat požadavky 
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vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného 
díla kdykoli kontrolovat. 
 
Uchazeč (zhotovitel) při realizaci zakázky je povinen při realizaci zakázky dodržet rovněž resortní 
systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“, schválené MD-OI, č.j. 
321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 
1.9.2007, (dále jen "TKP"). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na 
ČSN. 
 
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
− obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby v případě změn, které vyplynou v průběhu 

realizace akce nebo budou vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení 
změn do projektové dokumentace 

− všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci od-
padů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlu-
kem 

− podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajících se provedení stavby, 
a to včetně všech dalších podmínek stanovené dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání 
výše uvedených povolení 

 
Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména 
nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za 
příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovna-
telnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrob-
ků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni 
stanovené zadávací dokumentací. 
 
Zatřídění stavebních prací dle kódů CPV: 
 
45000000-7 - Stavební práce 
45233142-6 - Práce na opravě silnic 
71320000-7 - Technické projektování 

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: komunikace Oblačná v  Liberci  

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: neprodleně po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení 

Zahájení a dokončení stavby: ihned po oboustranném podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
realizovat dílo ve lhůtě maximálně 10 kalendářních týdnů ode dne převzetí staveniště (dále jen „ lhů-
ta“).  

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou seznámit 
s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika 
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a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola 
XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE . 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto výběrového 
řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže: 
 

A. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53 odst. 1 
zákona, to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).  
 

B. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
V souladu s § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsa-
hu: 

• Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evi-
dence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

• Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský 
zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

− Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž pro-
střednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. V rámci této části kvalifikace požaduje zada-
vatel předložit doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., v 
platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby k prokázání uvedeného oprávnění 
provádět příslušnou část zakázky. 

 
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o 
splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 
 

C. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 3 zá-
kona v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 
v posledních 5 letech. Za významnou zakázku se v tomto případě považují zakázky v oblasti oprav 
nebo rekonstrukce komunikací.  
V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje: 

• název objednatele 
• předmět obdobné služby 
• finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH 
• doba plnění významné služby 
• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit 

 

Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvedených za-
kázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsaho-
vat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 
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Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 
obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 2.968.000,- Kč bez DPH, realizované 
uchazečem. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 
o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 
 
Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 
 

• Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 
zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

• Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, čl. 
3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů 
prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 
součinnosti k uzavření smlouvy.    

• V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění 
kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů 
ke dni podání nabídky.   

• Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté 
kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený pře-
klad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené v latinském jazy-
ce. 

• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 

• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifiko-
vaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát nahra-
zuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém přípa-
dě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

  a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

  b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 

 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 
54 písm. a). 

• Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 
společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 
dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 
zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí 
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prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v ta-
kovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu spo-
lečně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.   

• V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá 
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplý-
vajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z doda-
vatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění ve-
řejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý 
z dodavatelů. 

• Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu 
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad 
nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným 
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi 
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skuteč-
nosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční doda-
vatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, 
pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká re-
publika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady 
v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého poby-
tu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do čes-
kého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

• Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude 
z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.  

 

POVINNÉ SOUČÁSTKY NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž: 
1. prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec 

zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluv-
ního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo 
zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uve-
dené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz přílo-
ha č. 4 ZD). 

2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 
nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 
souvisejí s výběrovým řízením (viz příloha č. 3 ZD). 

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního práv-
ního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz pří-
loha č. 5 ZD). 
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4. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele (viz příloha č. 5 ZD). 

5. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovi-
tá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz 
příloha č. 5 ZD). 

SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených 
v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakáz-
ky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam 
všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, roz-
sah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude 
podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.  

2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikač ních předpo-
kladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz před-
chozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se musí 
skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna 
subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná 
pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a 
to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném roz-
sahu jako subdodavatel původní. 

3. V případě, že uchazeč nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že nemá v úmyslu zadat žád-
nou část veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím vlastních za-
městnanců. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 6 ZD) za celý 
vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. 
Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti položkového rozpočtu. Celková 
nabídková cena bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, sa-
mostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Na-
bídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace ve-
řejné zakázky. 

 
Oceněný  výkaz výměr požaduje zadavatel předložit  ve formátu XML, struktu ře XC4, který 
odpovídá vyhlášce 230/2012 Sb. (jedná se o soubor, který je v zadávací dokumentaci a v nabídce 
bude předložen jako oceněný). Dále bude  připojena některá z tiskových sestav z Aspe, např. v pdf 
nebo v Excelu (např. tisková sestava 3.6.1 – soupis prací). 
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Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-
dení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související 
náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.  
 
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Na-
bídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je zpracován ze 
strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 8 ZD) a který musí být 
ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě těch ustanovení 
smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny díla a jím pověřených osob 
k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a 
to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního rejstří-
ku, podpisový vzor, plná moc apod.).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchaze-
če se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.  
 

Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená (propojená osoba viz § 73 a násl. zákona o obchodních korporacích). 
 
Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 
 
Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.  
 

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny, v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli (uchazeči) 
a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodnoceny.  
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše nabídkové 
ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši 
nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Uvedená 
cena na titulním listě musí být totožná s cenou uvedenou ve smlouvě a položkovém rozpočtu. 

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
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Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběro-
vého řízení a končí dnem XX. YY. 2016 v XX:YY hodin.  

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBE-
REC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny 
Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady stanovené zadávacími podmínkami 
musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené 
v latinském jazyce. 

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za 
společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou 
k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce kopii plné moci.  

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat každou svou 
nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými 
vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, 
prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za 
vlastní nabídkou uchazeče. 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jed-
né kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL. Originál nabíd-
ky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí 
být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat zejména na-
bídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku). V případě rozporu se má za rozhodující 
originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené ná-
zvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rov-
něž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní 
osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese dopo-
ručená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne XX. YY. 2016 v XX:YY hodin. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 110. Otevírání 
obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu. 
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového 

počtu listů v nabídce. 
C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace – viz příloha č. 2 
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E. Cenová nabídka – výkaz výměr  
F. Harmonogram postupu prací (viz odst. II. ZD) 
G. Návrh smlouvy 
H. Čestná prohlášení (viz odst. VI. ZD) 
I. Přílohy (nepovinné) 
 
Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se prodlužuje uchaze-
čům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 
zrušení výběrového řízení. 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do 
konce této zadávací lhůty. 

DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné dotazy pro-
střednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky (ID 
7c6by6u), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: statutární 
město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Písemná žádost o 
dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu s § 49 zákona doručena nejpozději 4 pra-
covní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou 
zaslány vždy všem zájemcům. 

 

2. Prohlídka místa plnění 

Místo stavby je veřejně přístupné. Prohlídka místa stavby se uskuteční individuálně. 

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 
• Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, je-
hož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vy-
loučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém  řízení. 
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• Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.  

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 
nabídku.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení se 
považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

• Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 a v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 
a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 
 
 
 
 
 
 

Za zadavatele:  .......................................... 
Tomáš Kysela, v. r. 
náměstek primátora 
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Smlouva o dílo 
(návrh) 

číslo objednatele [•] 
číslo zhotovitele [•] 

 
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

 

1. Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
 zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem 
 IČO: 00262978 
 DIČ: CZ00262978 
 Telefon: 485 243 111 
 Fax: 485 243 113 
 bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku 
 
 (dále jen objednatel) 

 
1.2  Zhotovitel:  
 PSČ, sídlo:  
 zastoupený:  
 IČO:   
          DIČ:  
 bank. spojení:  
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:   
 ve věcech technických oprávněn k jednání:   
 
 (dále jen zhotovitel)  
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 

 

2. Předmět a smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní 
vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, 
jak je dále v této smlouvě uvedeno. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města č. [•] ze dne 
[•]. 

3. Předmět pln ění – vymezení a ú čel díla 

3.1  Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „ Souvis-
lá údržba komunikace Obla čná, Liberec “   

 Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla způsobilého jeho 
účelu.  

3.2  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 
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 Projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Souvislá údržba 
komunikace Oblačná, Liberec“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, soupisu prací (výkazu vý-
měr) a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s 

• technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 
• technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu, 
• normami (zejména ČSN) vztahujících mi se k prováděnému dílu, 
• obecně závaznými právní mi předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a  
• pokyny objednatele. 

ÚDAJE O STAVB Ě :   
Název stavby:  „Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“   
Místo stavby: Liberec  
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“) 

3.3  Předmětem plnění (díla) je také: 
 3.3.1 zpracování: 

• časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací, 
• dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány 

zpracovateli projektové dokumentace a zadavateli ke schválení, 

• realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání 
objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba ve 
formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se 
všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací 
stavby, 

• dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPrS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x 
digitální forma),  

• dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných pře-
ložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních 
(4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi 
dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 
o doklady o vytyčení stavby; 
o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla; 
o geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického od-

dělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky 
dotčených nemovitostí. 

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 
• geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu, 
• vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění 
případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby, 

• ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby, 
• potřebná výkopová povolení, 
• případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací 

nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků, 
• přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v 

průběhu stavby hradí zhotovitel, 
• zajištění ostrahy stavby a staveniště, 
• zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – 

zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 
stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dodržovat hygienické předpisy o 
ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem, 

• zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunika-
cí dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, 

• provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními 
vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci, 
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• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení 
k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

• osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování 
a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či je-
jí části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných 
vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel, 

• zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu ob-
služnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel 
vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, 
možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 

• koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky 
s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů 
(voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 
k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních pří-
stupů a příjezdů, 

• všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokonče-
ného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.), 

• případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 
(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla, 

• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění likvidace 
vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní včetně výsadby a péče o ni, 

• vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu 
zakázky v průběhu realizace stavby, 

• kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 
• provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů 

plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí 
projektové dokumentace, 

• provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technic-
kých záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 

• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvise-
jících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést za-
školení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 

• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby v 
jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh dí-
la a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakry-
tím, 

• celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do jednoho 
týdne od ukončení stavby, 

• přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání ko-
laudačního rozhodnutí, 

• odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční 
lhůty, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

• výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby s uvedením 
názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele 
díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora  

• předložení podkladů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliž-
ších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• zajištění práv k dotčeným nemovitostem včetně případných pronájmů pozemků, 
• písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní 

institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále je "NIPI") ve smyslu 
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platné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb (nyní vyhláška MMR č. 398/2009 Sb), 

• uvedení zařízení do provozu,  
• pořízení výrobních výkresů, 
• jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do 
smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení 
díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované 
energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelem. 

4. Doba pln ění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 10 kalendářních týdnů ode dne převzetí sta-
veniště (dále jen „lh ůta“ ). 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti 
(5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění 
této smlouvy. 

4.3 RDS odsouhlasená NIPI bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího 
protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nej-
méně pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem 
prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno 
výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy 
nejméně sedm (7) dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.5 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.  

4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří 
nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento 
harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá 
změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními 
stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato 
změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby 
a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této 
smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud 
dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků 
pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 
poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při 
vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 
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5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohod-
nutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH   

DPH 21%  

Cena díla včetně DPH         

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena” ) je smluvními stranami sjednána jako 
cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, 
nejdéle však do 31. 7. 2017.  

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových 
předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném 
znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.3  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu 
díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, 
poplatky. 

5.4  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad 
škod, oproti sjednané celkové ceně.  

5.5  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem 
ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud 
v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě 
a cenové kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby 
(RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší 
kvality oproti DZS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady 
nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. 

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

5.7  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený 
nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými 
pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu. 

5.8   Cenu díla může zhotovitel fakturovat po: 
   

• protokolárním p ředání celého díla a oboustranném podpisu p ředávacího protokolu, 
• odstran ění veškerých vad a nedod ělků na díle, vyplývající z protokolu o p ředání a p řevzetí 

díla. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné 
smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 
smlouvy.  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení 
objednateli.  

5.12  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název pro-
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jektu „Souvislá údržba komunikace Obla čná, Liberec“,  dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, 
popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo 
pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 
za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je opráv-
něn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje 
za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů 
počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených da-
ňových dokladů (faktury) objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje prove-
dení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná ceny bude tímto správcem uplatněna v odlišné 
výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této 
smlouvě. 

 

6. Řízení stavby a provád ění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele:  
Přípravář zhotovitele:  
Zástupce zhotovitele:  

 
Zástupce objednatele: Bc. David Novotný  

e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602 482 319 
 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 
této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů vý-
robků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních or-
gánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mí-
rou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost 
dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 
pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných 
právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), 
nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat 
takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu. 

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

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové 
a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle 
platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). 
Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být 
provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití 
jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení 
s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné 
kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 
pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 
technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. 
V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich 
nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady 
a bezodkladně.  
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6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících 
se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně zá-
vazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ob-
jednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

 Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní 
podmínky staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 
s účinností od 1.5.2008 (dále „OPSPK“) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací“ schválené MDS-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007 (dále 
jen „TKP“). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN. 

Při provád ění stavby musí být dodrženy, respektovány, či spln ěny: 
• obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu 

realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do 
projektové dokumentace, 

• všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 
odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným 
hlukem, 

• podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby, 
a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání 
výše uvedených povolení, 

• pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného 
autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 
všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části 
díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 
normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 
Za vadu se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této 
smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 
upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze 
v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré 
změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při 
provádění díla, včetně změn DZS, RDS atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní 
rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši 
hradí zhotovitel.  

7. Staveništ ě, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále 
jen „staveništ ě“ ). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vy-
dáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zho-
tovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. 
Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny 
díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“ ); 
• 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 
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 Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 
bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami 
smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby 
a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zho-
toviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není opráv-
něn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, 
že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to 
vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen 
řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození in-
ženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, 
odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své nákla-
dy zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se 
staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonáva-
jící autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel 
odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví po-
třebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, 
technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební 
činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo 
hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveniš-
těm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze 
stavby.  

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

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předá-
vacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí 
staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, od-
stranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami po-
depsáno potvrzení.  

7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník “) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných 
odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o den-
ní/noční teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi 
a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje 
mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  
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 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

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

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel 
se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, pro-
vozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpi-
sy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného 
územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou 
a pokyny objednatele nebo technického dozoru.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost po-
kynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., naří-
zení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pra-
covníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., 
zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou vidi-
telně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objed-
natele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo 
jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku 
s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel ob-
jednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kon-
trolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uve-
deném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole 
a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté 
práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené 
s dodatečným odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 
závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 
a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. 
prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., 
č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému 
řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat 
staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění 
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prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu pří-
slušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. 
Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpa-
du nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel 
nemá povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady 
a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil 
s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného 
charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré 
skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též 
veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci 
(DZS, RDS), v dokumentaci objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl 
zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění 
díla vykonal či vynaložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovo-
vaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je 
oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástup-
cem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního 
deníku.  

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobi-
lých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla. 

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

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci 
díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nej-
méně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objed-
nateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, 
a to na pojistnou částku ve výši nejméně 15 mil. K č pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného 
pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpo-

vědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má 
zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720444300 s Kooperativa pojišťovna a.s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv 
po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 
této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti 
mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 
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8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem 
k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky 
dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.  

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré 
originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících 
činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které 
mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem 
předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost. 

9. Archeologické nálezy 

9.1. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geolo-
gického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci ob-
jednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit ná-
lez objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen 
a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písem-
ně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel 
objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, 
pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

10. Spolup ůsobení objednatele 

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

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

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení 
díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně 
objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku 
objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

11. Vlastnické právo ke stavb ě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení 
do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 
na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování ná-
sledků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty 
k dokončení díla.  
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11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle 
této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, 
přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném 
díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele 
a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného 
díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 
protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve 
vzájemné spojitosti nebrání užívání díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací 
protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého dí-
la (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zá-
pisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou 
na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru  :  
 e-mail. adresa objednatele   : novotny.david@magistrat.liberec.cz 

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní 
dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení 
přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky 
a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně 
přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého 
(10.) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané 
a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode 
dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit 
svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. 
Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. ne-
způsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného dí-
la bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího protokolu 
musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich 
odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, 
ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení díla – předání dí-
la s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny 
vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové 
dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, přede-
psaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel tou-
to smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“ ) objednateli, a to 
zejména:  

• doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, 
osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností 
použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu 
stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;  

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného 
provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do 
katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených 
nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby 
a DSPrS; 
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• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze 
v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kana-
lizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), 
zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení ob-
sluhy technologických zařízení,  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 
• popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního 

deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejím-
ky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veške-
rá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve 
vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost 
osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí 
části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen 
vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním ko-
laudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních 
závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve 
lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu 
na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná va-
da byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru ob-
jednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního do-
zoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – viz. 
Čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – viz. 
Čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení staveb-
ních prací 

d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která se 
vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není 
tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců 
(dále jen „záru ční doba“ ), počínaje (i) dnem  předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při 
převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem  odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U 
těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jed-
notliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, 
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technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem 
uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady 
díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i 
na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále 
jen „oznámení vady“ ). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její 
projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. 
Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, 
současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 
škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 
lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou  (2) pracovních dn ů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady 
na místo stavby a nejpozději do jednoho  (1) týdne  po obdržení oznámení sdělí objednateli své 
stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí 
záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci 
vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost 
záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy 
a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti  (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se 
strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“ ).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem 
s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady “). Výši nákladů vyčíslených jiným 
zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel 
písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení 
vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má 
právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude 
považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i 
(foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis “), podepsaný zhotovitelem 
a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou 
díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 
s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy 
z ceny díla.  
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13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož 
nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „poru-
šení “) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností 
a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, 
požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení  ( slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené 
čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (slovy: padesát tisíc korun českých). 

13.3.3  Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její 
části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč 
za každý zapo čatý den prodlení  (slovy: dva tisíce korun českých). 

13.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které 
byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále 
jen „upozorn ění“ ) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, 
na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také 
v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo 
materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody 
s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý 
jednotlivý p řípad. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 
závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i zapo čatý den prodlení.    

13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každou vadu a každý i zapo čatý den prodlení , půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou 
vadu a každý i zapo čatý den prodlení.   

13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každou vadu a zapo čatý den. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každý den prodlení a jednotlivý p řípad , pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, 
kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel 
po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % z dlužné částky, 
za každý den prodlení . Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle 
této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  
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13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může 
být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení 
od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl 
nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i 
bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povin-
nosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut 
dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv 
na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréko-
liv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrze-
na v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dí-
la, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního říze-
ní. 

14. Subdodavatelé 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.  

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

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

14.3 Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění dí-
la možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého 
byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku 
objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbor-
nou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět 
subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení 
k výkonu práce na území ČR.  

14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdoda-
vatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv 
subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či 
montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody 
způsobil sám. 

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

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 40 dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné 
porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné 
povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje 
řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo  
15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, 
pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze 
části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od 
objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo 
na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se 
smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet za-
městnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmo-
nogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povi-
nen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit 
a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí vě-
tou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od 
smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou 
a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude 
objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních 
předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční 
prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. 
Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit  na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile 
se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je 
zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukon čit  plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění 
smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných 
výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších 
nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši 
částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 
objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, 
avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy. 
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16. Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 
objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho 
jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 
k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené 
části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli 
pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem.  

16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od 
zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu 
dle platného občanského zákoníku.  

17. Všeobecná ustanovení 

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků.  

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, 
a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzá-
jemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této 
smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy 
České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane 
platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit 
neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co 
nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 
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17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlou-
va byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany 
zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

 
17.9. 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. 
 
17.10 Součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, 

dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny. 

 

 
Přílohy :  
Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele 

 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne  

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor  
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
                                                   

Rada města Liberec 
 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
 

 
            Stillking Films, spol. s r.o. 
            Ondřej Křůpala 
            Kříženeckého nám. 322 
            Praha 5 
            152 33 
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti společnosti Stillking Films, spol. s r.o., IČ 250 75 055, 
se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322, PSČ 152 33, zastoupená na základě plné moci 
panem Ondřejem Křůpalou, v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. § 47 odst. 3 
zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu následovně: 
 
v noci ze dne  27. 3. 2016 na den 28. 3. 2016 od 00:00 hodin do 06:00 hodin 
v noci ze dne  28. 3. 2016 na den 29. 3. 2016 od 00:00 hodin do 06:00 hodin 
v noci ze dne  29. 3. 2016 na den 30. 3. 2016 od 00:00 hodin do 06:00 hodin 
v noci ze dne  30. 3. 2016 na den 31. 3. 2016 od 00:00 hodin do 06:00 hodin 
v noci ze dne  31. 3. 2016 na den 01. 4. 2016 od 00:00 hodin do 06:00 hodin 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutární město Liberec obdrželo dne 12. 2. 2016 od společnosti Stillking Films, spol. s r.o., 
IČ 250 75 055, se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322, PSČ 152 33, zastoupené na 
základě plné moci panem Ondřejem Křůpalou, nar. 23.7.1979 (dále jen „žadatel“), žádost o 
udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu.  
 
Žadatel ve své žádosti uvedl následující skutečnosti. Ve spolupráci s WALT DISNEY TV se 
podílí na přípravě natáčení pilotního pohádkového TV projektu s pracovním názvem 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  8.3.2016 
Vyřizuje / telefon:  Mgr. Hegrová/485 243 218  
Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne:       

R O Z H O D N U T Í 
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„SPARK“ a jednou z lokalit bylo tvůrci projektu vybráno náměstí Dr. Edvarda Beneše 
v Liberci. Příprava natáčení je plánována na dny 25. a 26. března 2016 od 6:00 do 22:00 
hodin. V tomto čase budou na náměstí zakrývány cedule označující obchody. Od 27. března 
od 6:00 hodin bude na náměstí probíhat stavba filmové dekorace, která se může protáhnout do 
pozdních nočních hodin, nepřekročí však 24. hodinu. V této době se může vyskytnout hluk 
způsobený ručním nářadím (např. akuvrtačka, kladivo). Samotné natáčení je plánováno od 29. 
do 31. března 2016. V těchto dnech bude nutná noční příprava na natáčení následující den. 
Přípravné práce opět nepřekročí 24. hodinu s tím, že také mohou být dokončeny i dříve.  
 
Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „ Rada města Liberec, Rada Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 
                   1 
Rada města Liberec na své 5. schůzi konané dne 8. března 2016 žádost posoudila a vzala 
v úvahu následující skutečnosti.  Pohádky Walta Disneyho patří k jedněm z nejúspěšnějších 
na světě a pro město Liberec je velkou poctou, že v nabídce filmových lokací obstál. 
Ekonomický profit nezaznamená pouze město Liberec, ale i drobní podnikatelé působící ve 
vybrané lokalitě. Díky propracované spolupráci mezi SML a produkční společností bude mít 
město Liberec i exkluzivní PR, které je v době nárůstu filmové turistiky stejně zajímavé jako 
finanční přínos spolupráce s filmaři.  Na základě uvedeného rada města rozhodla a  stanovila 
výjimku z doby nočního klidu tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
Udělená výjimka nezbavuje pořadatele akce povinnosti stanovené zejména v § 32 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Hluk z provozoven 
služeb a hluk z veřejné produkce hudby nesmí překročit hygienické limity upravené 
v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému 
úřadu Libereckého kraje, prostřednictvím statutárního města Liberec. 
 
 
 
 
 
                                                                                               Tibor  B a t t h y á n y 
              primátor města 
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Příloha č. 1: Přehled jednotlivých žádostí, včetně finančních nákladů 

 

 Název žádosti Celkové  
výdaje v Kč 

Předpoklá-
daný 
příspěvek 
z DF LK 

Předpoklá-
daný podíl 
SML 

Důvod podání žádosti 

1. 48 ks zásahových 
přileb pro jednotky 
dobrovolných hasi-
čů města Liberec 

456.000,- Kč 273.600,- Kč 182.400,-Kč Toto vybavení musí mít jednotky ve 
výbavě, v souladu s vyhláškou č. 
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany a aby 
splňovaly nařízení kraje 2/2012 Sb. 
kterým se stanoví podmínky k za-
bezpečení plošného pokrytí území 
Libereckého kraje jednotkami po-
žární ochrany. Stávající přilby byly 
pořízeny v roce 2004 a končí jim 
životnost. Jedná se o první etapu 
výměny, druhá by měla proběhnout 
v roce 2017. 

2. pořízení příslušen-
ství ke stanu pro 
JSDH Karlinky, 
jednotky předurče-
né pro civilní 
ochranu 

59.000,-Kč 35.400,-Kč 23.600,-Kč Toto vybavení musí mít jednotky ve 
výbavě, v souladu s vyhláškou č. 
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany a aby 
splňovaly nařízení kraje 2/2012 Sb. 
kterým se stanoví podmínky k za-
bezpečení plošného pokrytí území 
Libereckého kraje jednotkami po-
žární ochrany. JSDH Karliny je 
jednotka předurčená pro civilní 
ochranu, nafukovací stan již ve 
výbavě má a doplnění vybavení 
umožní používat tento stan celoroč-
ně. 

3. pořízení člunu Ul-
timate Dinghy 
460/5 - hasičský 
speciál pro JSDH 
Růžodol I, jednot-
ky předurčené pro 
práci na vodě 

72.000,-Kč 43.200,-Kč 28.800,-Kč Toto vybavení musí mít jednotky ve 
výbavě, v souladu s vyhláškou č. 
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany a aby 
splňovaly nařízení kraje 2/2012 Sb. 
kterým se stanoví podmínky k za-
bezpečení plošného pokrytí území 
Libereckého kraje jednotkami po-
žární ochrany. JSDH Růžodol I je 
jednotka předurčená pro práci na 
vodě, nafukovací člun je již neopra-
vitelný a je potřeba ho nahradit 
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4. pořízení 12 ks pře-
tlakových dýcha-
cích přístrojů pro 
jednotky dobrovol-
ných hasičů města 
Liberec 

534.000,- Kč 320.400,- Kč 213.600,-Kč Toto vybavení musí mít jednotky ve 
výbavě, v souladu s vyhláškou č. 
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany a aby 
splňovaly nařízení kraje 2/2012 Sb. 
kterým se stanoví podmínky k za-
bezpečení plošného pokrytí území 
Libereckého kraje jednotkami po-
žární ochrany. Nově pořízené pře-
tlakové dýchací přístroje mají na-
hradit 20 let staré přístroje              
zn. Saturn. 

5. pořízení 10 ks pře-
nosných radiosta-
nic pro jednotky 
dobrovolných hasi-
čů města Liberec       

56.000,- Kč 33.600,- Kč 22.400, Kč Toto vybavení musí mít jednotky ve 
výbavě, v souladu s vyhláškou č. 
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany a aby 
splňovaly nařízení kraje 2/2012 Sb. 
kterým se stanoví podmínky k za-
bezpečení plošného pokrytí území 
Libereckého kraje jednotkami po-
žární ochrany. Nově pořízené pře-
nosné 16 kanálové radiostanice 
nahradí dosluhující 4 kanálové radi-
ostanice, které již nesplňují nároky 
na zajištění komunikace 
v operačním řízení 

6.  Pořízení 
dopravního auto-
mobilu pro JSDH 
Vesec  

900.000,-Kč 250.000,- Kč 200.000,-Kč 
zbývajících 
450.000,- Kč 
pokryje 
dotace 
z MV- 
generální 
ředitelství  
HZS ČR 
 

Toto vybavení musí mít jednotky ve 
výbavě, v souladu s vyhláškou č. 
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany a aby 
splňovaly nařízení kraje 2/2012 Sb. 
kterým se stanoví podmínky k za-
bezpečení plošného pokrytí území 
Libereckého kraje jednotkami po-
žární ochrany. Nový 9-místný au-
tomobil nahradí vozidlo AVIA 31,  
rok výroby 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 173/2016



Příloha usnesení č. 175/2016




