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USNESENÍ Č. 180/2016 

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového 
směnečného programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant: 
A) 2 000 000 000 Kč 
B) 1 900 000 000 Kč 
C) 1 800 000 000 Kč 
D) rámec 2 000 000 000 Kč s prvním čerpáním 1 800 000 000 Kč 
E) ukončení Komunálního dluhopisu a ponechání stávajícího směnečného 
programu 

Stručný obsah: I. Nově navrhované financování zajistí možnost refinancování stávajícího 
dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu až do výše 
2 000 000 000 Kč. V rámci celé transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení 
komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného programu. Nový směnečný program bude 
postupně splácený až do částky 1 mld. Kč v roce 2025. SML ušetří oproti současnému stavu 
cca 5-10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 22-27 mil. Kč ročně. Rozdíl v úspoře je 
závislý na tom, zda se SML zajistí proti poklesu úrokových sazeb do záporného teritoria. 
Termín splacení první poloviny dluhu zůstává beze změny. Doporučovaná varianta D 
modifikuje variantu A s podmínkou, že první vystavené směnky budou ve výši 1,8 mld. Kč 
a budou použity na úhradu stávajícího dluhopisu a směnečného programu. Další čerpání až do 
maximálního rámce 2 mld. Kč bude uskutečněno až na základě aktuální potřeby finančních 
prostředků v souvislosti s předfinancováním/kofinancováním investičních akcí z dotačních 
prostředků, což bude ošetřeno ve smluvní dokumentaci a to termínem čerpání a podmínkami. 
Tato část bude prakticky forma revolvingového úvěru a nebude tedy zajištěna swapem. 
Varianta E znamená zachování stávajícího směnečného programu s parametry, tak jak jsou 
nastaveny a ukončení dluhopisu by se realizovalo z prostředků našetřených v amortizačním 
fondu.  
II. SML, s cílem vyhnout se případným nákladům na zajištění proti záporným úrokovým 
sazbám, bude paralelně jednat s ČS o alternativním řešení ve smyslu úpravy stávajícího 
směnečného programu, které přinese stejnou úsporu jako ve variantě D a SML zároveň bude 
ošetřeno proti negativnímu dopadu záporných úrokových sazeb.  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se záměrem refinancování dlouhodobého dluhu statutárního města Liberec prostřednictvím 
nového směnečného programu, dle nabídky České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. 
v příloze č. 1 a č. 2 v celkové výši: 

dle varianty A) ve výši 2 000 000 000 Kč  

dle varianty B) ve výši 1 900 000 000 Kč 

dle varianty C) ve výši 1 800 000 00- Kč 

dle varianty D) ve výši rámce 2 000 000 000 Kč s prvním čerpáním 1 800 000 000 Kč se 
zpracováním subvarianty E) jako samostatné první fáze  

dle varianty E) ukončení Komunálního dluhopisu a ponechání stávajícího směnečného 
programu 

2. s pokračováním jednání s Českou spořitelnou a.s. za účelem obdržení nabídky na úpravu 
stávajícího Směnečného programu tak, aby se docílila úspora jako ve variantě D a zároveň 
bylo eliminováno riziko záporných úrokových sazeb 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 
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USNESENÍ Č. 181/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2016 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 60 731 438 Kč, 
výdaje o 26 469 237 Kč a financování se snižuje o 34 262 201 Kč. V příjmech se jedná především 
o přijatou dotaci z MMR Revitalizace Rochlice – 3 akce ve výši 34 149 685 Kč, dotace z RR – 
volnočasové plochy ve výši 20 786 262 Kč, dotace MPO na činnost kontaktních míst ve výši 
300 000 Kč, státní příspěvek na pěstounskou péči ve výši 312 000,- Kč z MPSV, dotace KÚ 
Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek ve výši 838 280 Kč, neinvestiční přijaté transfery 
v rámci souhrnného vztahu SR k rozpočtům obcí – úprava na skutečnost 1 627 283 Kč a další. 
Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny na příslušné odbory a příspěvkové 
organizace. Ve financování je provedena splátka celého zůstatku revolvingového úvěru 
KB z roku 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 1A) – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 jako 
Informaci 

USNESENÍ Č. 182/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 1B) – Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního 
města Liberec na rok 2016 

Stručný obsah: Hlavním účelem rozpočtového opatření je umožnění čerpání fondů a to 
zapojením konsolidačních položek na stranu příjmů (pol. 4134) a výdajů (pol. 5349). U Fondu 
rozvoje – Fond pro opravy a vybavení školských zařízení, Fond pro opravy a vybavení 
kulturních zařízení, Fond pro opravy a vybavení bytového fondu, Fond pro výkupy nemovitostí 
přesun mezi položkami. U Dotačního fondu přesun z rezervy fondu do jednotlivých položek – 
Programů. Narozpočtování příjmů z úroků a služeb peněžních ústavů na jednotlivé fondy – 
přesun z odboru ekonomiky, platby probíhají na účtu fondu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1B) – Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 1B) – Fond 
rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 
31. 3. 2016 ke schválení 
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USNESENÍ Č. 183/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 29 009 933 Kč, 
výdaje o 67 009 933 Kč a financování se navyšuje o 38 000 000 Kč. U příjmů jde zejména 
o přijaté pojistné náhrady, úpravu odpisů příspěvkových organizací, příjmy z Veřejnoprávní 
smlouvy, příspěvek KÚ na provozní ztrátu a zapojení konsolidačních položek k novým 
položkám Fondu rozvoje. Výdaje jsou kryty příjmy, financováním a použitím běžné rezervy ve 
výši 38 197 731 Kč – nově zařazené či navýšené položky v rozpočtu i Fondu rozvoje. V těchto 
navýšených výdajích krytých z rezervy jsou nejzásadnější následující položky: projekty 
Revitalizace fotbalového stadionu, kino Varšava, terminál BUS (2 210 000 Kč), refinancování, 
dluhopis, směnka (28 635 590 Kč), MŠ, ZŠ – opravy a investice (9 650 000 Kč), Technopark 
(2 500 000 Kč), příspěvkové organizace – provoz, energie (1 533 735 Kč), údržba ploch města (2 
400 000 Kč), zřízení parkovacích stání (3 000 000 Kč), oprava stadionu U Nisy (4 800 000 Kč), 
vklad mimo základní kapitál – SAJ (11 000 000 Kč), investiční příspěvek ZOO Liberec 
(1 500 000 Kč). Ve financování je zapojen předpokládaný přebytek ve výši 38 000 000 Kč. Tímto 
rozpočtovým opatřením se snižuje rezerva o 38 197 731 Kč a celková rezerva po provedených 
rozpočtových opatřeních 1 A, B, C bude 18 447 879 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016 dle přílohy  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 1C) 
statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 ke schválení 

USNESENÍ Č. 184/2016 

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

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2016 – 
2020 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového výhledu statutárního 
města Liberec a řízených organizací na roky 2016 – 2020 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 ke 
schválení 



 
 

5

USNESENÍ Č. 185/2016 

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti 
a činnosti odboru ekonomiky – leden a únor 2016 

Stručný obsah: Hlášení za období leden až únor 2016 z předběžného výkazu pro hodnocení 
plnění rozpočtu. Jedná se o předběžná čísla k datu 29. 2. 2016 v členění příjmů a výdajů a jejich 
porovnání na schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na 
rok 2016 vycházejí ze skutečného průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným 
parametrem je aktuální stav zadluženosti a to včetně zůstatku finančních prostředků 
v amortizačním fondu. V závěrečné části jsou uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném 
období. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru 
ekonomiky – leden a únor 2016 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti 
odboru ekonomiky – leden a únor 2016 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2016 jako Informaci 

USNESENÍ Č. 186/2016 

Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na rok 2016 

Stručný obsah: V předloženém materiálu byla upravena pravidla pro finanční vypořádání 
činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec upravující vztahy 
příspěvkových organizací ke zřizovateli v těch oblastech, kde ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou příliš obecná. 
V materiálu jsou konkretizovány účetní a administrativní postupy v činnostech souvisejících se 
vzájemným vztahem příspěvkové organizace a zřizovatele. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Liberec na rok 2016 a pro doplňkovou činnost dle přílohy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, a Ing. Lucii Sládkové, 
pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, seznámit se 
schválenými pravidly ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti 

T: 31. 3. 2016 
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USNESENÍ Č. 187/2016 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s prodejem pozemku p. č. 4445/2, k. ú. Liberec o vým. 12 m2, kupujícímu: ČEZ Distribuce, 
IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za 
celkovou kupní cenu 13 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec 

2. s prodejem pozemku p. č. 1429/420 (odděleného z pozemku p. č. 1429/373 geometrickým 
plánem č. 2372-54/2015 z 1. 12. 2015), k. ú. Rochlice u Liberce o vým. 23 m2, kupujícímu: 
E. CH., za celkovou kupní cenu 15.000 Kč (včetně 21 % DPH z pozemku, tj. 1 594 Kč), 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

3. s prodejem pozemku p. č. 127/2, k. ú. Kateřinky u Liberce o vým. 20 m2, kupujícímu: ČEZ 
Distribuce, IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, za celkovou kupní cenu 13 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 188/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1716/85 o výměře cca 24 m2, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu nejméně 48 000 Kč + 21% DPH 

2. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 156 o výměře cca 20 m2, k. ú. Vesec 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
13 000 Kč 

3. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 257 o výměře 2 455 m2, k. ú. Vesec 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
1 524 000 Kč 

4. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 394 o výměře cca 520 m2, k. ú. Karlinky, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 111 000 Kč; 

5. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 832/1 o výměře 101 m2, k. ú. Rochlice 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
68 000 Kč 

6. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1781 o výměře cca 410 m2, k. ú. Starý 
Harcov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
395 000 Kč + 21% DPH 
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7. souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 3097/3 o výměře 20 m2 a p. č. 3097/6 o výměře 
19 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
cenu 88 000 Kč + 21% DPH 

8.  
a) ruší usnesení rady města Liberec č. 90/2016, bod 1. ze dne 16. 2. 2016  
b) souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků p. č. 5858/2 o vým. cca 37 m2 a p. č. 6480/31 

o vým. 18 m2, k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků 
p. č. 4806/1,2, 4798/7, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
108 000 Kč 

9. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 5805/2 o výměře 255 m2, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu nejméně 715 000 Kč+ 21% DPH 

10. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 388/2 o výměře cca 15 m2, k. ú. Rochlice 
u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1617, k. ú. 
Rochlice u Liberce, kterým je ČR – Povodí Labe, s. p., za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 
však za cenu dle ZP + 21% DPH 

11. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č.749/8 o výměře cca 92 m2, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu nejméně 32 000 Kč + 21% DPH 

12. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 2031/1 o výměře 348 m2 a pozemku 
p. č. 2031/2 o výměře 1 085m2, k. ú. Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu nejméně 
2 638 000 Kč + 21% DPH 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 189/2016 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků  

Stručný obsah: Spoluvlastníci pozemků p. č. 999/4, 1023/11, 1032/27, k. ú. Růžodol 1 žádají 
město o jejich vykoupení, a to z důvodu, že na pozemek p. č. 1023/11 je jediný přístup po 
městské komunikaci p. č. 999/1, která je však zavezena výkopovým a odpadním materiálem ze 
strany přilehlé zahrádkářské kolonie a vlastníků přilehlých pozemků, a proto je nepřístupný 
a neprodejný. Na pozemku p. č. 1032/27 protéká koryto vodního toku, kam jsou z přilehlé 
zahrádkářské kolonie svedeny odpadní vody a dochází k podmáčení pozemku, což vede 
k zabránění jeho údržby a přístupu. V případě nezájmu o výkup žádají spoluvlastníci směnu za 
pozemky v této lokalitě a ve stejné bonitě. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem výkupu pozemku p. č. 999/4 o vým. 66 m2 a pozemku p. č. 1023/11 o vým. 2 419 m2, 
k. ú. Růžodol 1, ve spoluvlastnictví N. M., S. V., S. E., T. V., do vlastnictví statutárního města 
Liberec za cenu dle znaleckého posudku 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 
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USNESENÍ Č. 190/2016 

Majetkoprávní operace – záměr budoucího prodeje pozemku 

Stručný obsah: Žádost ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkup 
části pozemku p. č. 4143/1, k. ú. Liberec, pod novou distribuční trafostanicí vychází z vydaného 
územního rozhodnutí na výstavbu multifunkčního domu. 

Rada města po projednání 

r u š í  

usnesení rady města č. 22/2016, ze dne 19. 1. 2016 

s o u h l a s í  

se záměrem budoucího prodeje části pozemku p. č. 4143/1 o vým. cca 20 m2, k. ú. Liberec pro 
stavbu distribuční trafostanice budoucímu kupujícímu ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 191/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM  

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí 
k bezúplatnému nabytí pozemek p. č. 616 v k. ú. Starý Harcov, který je okrajovou částí lesa 
navazující na pozemky ve vlastnictví statutárního města Liberec. ÚZSVM žádá o zvážení 
možnosti bezúplatného nabytí nemovitosti. Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 vstupuje 
v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod ještě schválení 
Ministerstvu financí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí pozemku p. č. 616 o výměře 633 m2, k. ú. Starý Harcov, od: 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, IČ: 69797111 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 
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Majetkoprávní operace – záměr prodeje nebo bezúplatného převodu pozemku 

Stručný obsah: Vlastník pozemku p. č. 629, k. ú. Růžodol 1 žádá o bezúplatný převod nebo 
prodej pozemku p. č. 630/1, k. ú. Růžodol 1 pro účely rekonstrukce budovy ve vlastnictví 
žadatele (Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. p. s.), která zasáhne i do 
pozemku 630/1, k. ú. Růžodol 1. V rámci stavebních úprav je plánován bezbariérový nájezd pro 
vozíčkáře a zřízení několika parkovacích míst pro klienty i pracovníky organizace. Na zbývající 
části pozemku je plánováno zřízení zahradních prvků pro rodiče s dětmi, a tím provedení 
i kultivace zeleně na pozemku. 

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 

USNESENÍ Č. 192/2016 

Majetkoprávní operace – záměr směny a prodeje pozemků 

Stručný obsah: Vlastníci pozemku p. č. 360/1, k. ú. Liberec zažádali o směnu části uvedeného 
pozemku za část pozemku města p. č. 360/2, k. ú. Liberec a zároveň o odprodej části pozemku 
p. č. 366, k. ú. Liberec, z důvodu zarovnání hranic pozemků nemovitosti v jejich vlastnictví. 

Rada města po projednání 

n e s o u h l a s í  

1. se záměrem směny části pozemku p. č. 360/1 o vým. cca 17 m2, k. ú. Liberec, ve vlastnictví 
Z. S. a O. S., za část pozemku p. č. 360/2 o vým. cca 31 m2, k. ú. Liberec, ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, za ceny dle ZP 

2. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 366 o vým. cca 74 m2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
135 000 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 193/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem části pozemku 

Stručný obsah: Společnost DANFIL JEWELLERY s.r.o. chce část pozemku p. č. 1040/1, k. ú. 
Vesec u Liberce pronajmout za účelem parkování osobních automobilů. Roční nájemné by činilo 
9 800 Kč + inflace. 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 1040/1 o výměře 280 m2 za účelem parkování osobních automobilů, 
v k. ú. Vesec u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 9 800 Kč + inflace pro firmu DANFIL 
JEWELLERY s.r.o., IČ: 27277844, se sídlem Lomová 704, 463 12 Liberec 25 

a  u k l á d á  
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Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, vyrozumět žadatele o přijatém 
usnesení 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 194/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru 

Stručný obsah: Společnost LŠF Liberec, s.r.o. žádá o pronájem nebytového prostoru v objektu 
ul. Na Žižkově 1201, Liberec 6 – Rochlice, za účelem provozování Liberecké školy fotografie 
(pořádání fotografických a rekvalifikačních kurzů, konání přednášek, výstavní činnost pro 
veřejnost apod.). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, dle přílohy č. 1, na pronájem nebytového 
prostoru o výměře 316,30 m2 v ul. Na Žižkově 1201, Liberec 6 – Rochlice, na dobu neurčitou pro 
LŠF Liberec, s.r.o., IČ: 04002571, se sídlem ul. Bosenská 552/9, 460 01, Liberec, roční nájemné 
činí 60 000 Kč bez DPH. Nájemné je sníženo z důvodu, aby se částečně kompenzovaly náklady na 
nutnou údržbu prázdné budovy (temperování v zimních měsících, zajištění hlídání objektu apod.), 
na kterou se dosud nenašel jiný nájemce 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 195/2016 

Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv dohodou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/99/251 ze dne 4. 8. 1999 uzavřené mezi statutárním 
městem Liberec a L. S. na část pozemku p. č. 1212/1, k. ú. Liberec dohodou ke dni 
22. 3. 2016 

2. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/98/0326 ze dne 10. 8. 1998 uzavřené mezi 
statutárním městem Liberec a J. Ž. na část pozemku p. č. 1495/1, k. ú. Rochlice u Liberce 
dohodou ke dni 22. 3. 2016 

3. ukončení Nájemní smlouvy č. 57N09/41 (reg. č. 2501/09/0211) ze dne 11. 3. 2009 uzavřené 
mezi statutárním městem Liberec a P. K. na část pozemku p. č. 86/2, k. ú. Rochlice u Liberce 
dohodou ke dni 22. 3. 2016 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemních 
smluv dohodou 



 
 

11

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 196/2016 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 439, k. ú. Janův Důl u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 319, 
k. ú. Janův Důl u Liberce, kterým jsou v současné době J. R. a J. 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; 

2. 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. 1742/8, k. ú. Ruprechtice, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 1748/13, 1749/2, k. ú. Ruprechtice, kterým je v současné době M. 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; 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 
na pozemku p. č. 755, k. ú. Horní Hanychov pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 15 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

4. 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. 297, 298/1, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 124, k. ú. Ostašov u Liberce, kterým jsou v současné době K. S. a K. B. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 1 100 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 22, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 209/4, k. ú. 
Vesec u Liberce, kterým je v současné době D. L. 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 
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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 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 246, 471/2, 1610/26, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 16 200 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; 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 289, 323/1, 356, k. ú. Doubí u Liberce, ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 287, 282/2, k. ú. Doubí u Liberce, kterým jsou v současné 
době K. J. a Š. L. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 17 725 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 1419/1, 1420/1, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 23 600 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; 

9. 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. 217/1, k. ú. Pilínkov, 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 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. 197/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 97/2012/VII/12 ze dne 14. 2. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
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distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 346, k. ú. Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 10 250 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 697/2013/14 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. 824, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 20 000 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. 1108/2014/8 ze dne 2. 12. 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 
pozemcích p. č. 647, 644/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 118 500 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek; 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 101/2015/20 ze dne 10. 2. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 782/1, k. ú. Doubí 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; 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 157/2014-11 ze dne 18. 2. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 5884 k. ú. Liberec, 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; 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 401/2014/7 ze dne 6. 5. 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 
pozemcích p. č. 1746/124, 1843, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 58 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

7.  
a) zrušuje usnesení č. 179/2015/3 ze dne 17. 3. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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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. 5772, k. ú. Liberec, 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; 

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. 198/2016 

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje území, Navýšení kapacity MŠ v Liberci 

Stručný obsah: Dne 3. 8. 2015 schválila 5. MRM usnesením č. 637/2015 projektový záměr 
v programu Integrovaný plán rozvoje území (dále jen IPRÚ). Nyní jsou připraveny podklady 
pro vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost pro projekt „Projektová dokumentace – 
Mateřská škola Beruška, Na Pískovně 761/3, 460 14, Liberec – Ruprechtice – kompletní 
rekonstrukce vnitřních prostor“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací podmínky, odůvodnění zakázky a vypsání otevřeného nadlimitního zadávacího 
řízení na dodavatele projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro 
projekt „Projektová dokumentace – Mateřská škola Beruška, Na Pískovně 761/3, 460 14, 
Liberec – Ruprechtice – kompletní rekonstrukce vnitřních prostor“ 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci zadávacího řízení: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO 

náhradníky členů komise: 

Ivana Roncová vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
Jiří Ronec referent oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 

3. složení hodnotící komise, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek 
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO  

náhradníky členů komise: 

PhDr. Ivan Langr náměstek primátora 
Jitka Pekařová referent oddělení MSSO  
Miroslav Hozák referent oddělení MSSO  
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Dušan Kopecký referent oddělení MSSO  
Jiří Ronec referent oddělení MSSO  

a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení a vyhodnocení 
zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské činnosti a autorského dozoru 
a výsledek předložit radě města ke schválení 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
se zadávacím řízením 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 199/2016 

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

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací podmínky, odůvodnění zakázky a vypsání otevřeného nadlimitního zadávacího 
řízení na dodavatele projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro 
projekt „Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, 
Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“ 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci zadávacího řízení: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 

náhradníky členů komise: 

Ivana Roncová vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
Jiří Ronec referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO 

3. složení hodnotící komise, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek 
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO  
Bc. Libor Vokas člen komise pro veřejné zakázky 

náhradníky členů komise: 

PhDr. Ivan Langr náměstek primátora 
Jitka Pekařová referent oddělení MSSO  
Miroslav Hozák referent oddělení MSSO  
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Dušan Kopecký referent oddělení MSSO  
Jiří Ronec referent oddělení MSSO  
Mgr. Ing. Jan Punčochář člen komise pro veřejné zakázky 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení a vyhodnocení 
zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské činnosti a autorského dozoru 
a výsledek předložit radě města ke schválení 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
se zadávacím řízením 

T: ihned  

USNESENÍ Č. 200/2016 

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci navyšování kapacit 
ZŠ a MŠ, projektová příprava ZŠ Broumovská 

Stručný obsah: Dne 17. 12. 2015 schválilo ZM usnesením č. 311/2015 podání žádostí o dotaci pro 
navýšení kapacit k poskytovateli dotace – MŠMT. Nyní jsou, po schválení komisí pro veřejné 
zakázky, připraveny podklady pro vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost pro 
projekt „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ Broumovská". 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací podmínky, odůvodnění zakázky a vypsání otevřeného nadlimitního zadávacího 
řízení na dodavatele projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro 
projekt „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci zadávacího řízení: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 

náhradníky členů komise: 

Ivana Roncová vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
Jiří Ronec referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO 

3. složení hodnotící komise, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek 
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO  

náhradníky členů komise: 

PhDr. Ivan Langr náměstek primátora 
Jitka Pekařová referent oddělení MSSO  
Miroslav Hozák referent oddělení MSSO  
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Dušan Kopecký referent oddělení MSSO  
Jiří Ronec referent oddělení MSSO  

a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení a vyhodnocení 
zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské činnosti a autorského dozoru 
a výsledek předložit radě města ke schválení 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
se zadávacím řízením 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 201/2016 

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci navyšování kapacit 
ZŠ a MŠ, projektová příprava ZŠ Kaplického 

Stručný obsah: Dne 17. 12. 2015 schválilo ZM usnesením č. 311/2015 podání žádostí o dotaci pro 
navýšení kapacit k poskytovateli dotace – MŠMT. Nyní jsou, po schválení komisí pro veřejné 
zakázky, připraveny podklady pro vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost pro 
projekt „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ Kaplického". 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací podmínky, odůvodnění zakázky a vypsání otevřeného nadlimitního zadávacího 
řízení na dodavatele projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro 
projekt „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ Kaplického“ 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci zadávacího řízení: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 

náhradníky členů komise: 

Ivana Roncová vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
Jiří Ronec referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO 

3. složení hodnotící komise, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek 
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO 

náhradníky členů komise: 

PhDr. Ivan Langr náměstek primátora 
Jitka Pekařová referent oddělení MSSO  
Miroslav Hozák referent oddělení MSSO  
Dušan Kopecký referent oddělení MSSO  
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Jiří Ronec referent oddělení MSSO 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení a vyhodnocení 
zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské činnosti a autorského dozoru 
a výsledek předložit radě města ke schválení 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
se zadávacím řízením 

T: ihned  

USNESENÍ Č. 202/2016 

Vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci navyšování kapacit 
ZŠ a MŠ, projektová příprava ZŠ náměstí Míru 

Stručný obsah: Dne 17. 12. 2015 schválilo ZM usnesením č. 311/2015 podání žádostí o dotaci pro 
navýšení kapacit k poskytovateli dotace – MŠMT. Nyní jsou, po schválení komisí pro veřejné 
zakázky, připraveny podklady pro vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost pro 
projekt „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ náměstí Míru". 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací podmínky, odůvodnění zakázky a vypsání otevřeného nadlimitního zadávacího 
řízení na dodavatele projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro 
projekt „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ náměstí Míru“ 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci zadávacího řízení: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 

náhradníky členů komise: 

Ivana Roncová vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
Jiří Ronec referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO 

3. složení hodnotící komise, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek 
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení MSSO 
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO 
Vladimír Vavřena referent oddělení MSSO  

náhradníky členů komise: 

PhDr. Ivan Langr náměstek primátora 
Jitka Pekařová referent oddělení MSSO  
Miroslav Hozák referent oddělení MSSO  
Dušan Kopecký referent oddělení MSSO  
Jiří Ronec referent oddělení MSSO  
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a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek vypsání zadávacího řízení a vyhodnocení 
zadávacího řízení na dodavatele projektové činnosti, inženýrské činnosti a autorského dozoru 
a výsledek předložit radě města ke schválení 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
se zadávacím řízením 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 203/2016 

Návrh platu ředitelky Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková 
organizace 

Stručný obsah: Dle započitatelné praxe vzniká ředitelce Základní školy, Liberec, ul. 5. května 
64/49, příspěvková organizace, zákonný nárok na platový postup do vyššího platového stupně. 
Účinnost platového postupu je od dubna 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plat ředitelce Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, s účinností od 
1. dubna 2016, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku základní školy 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 204/2016 

Jmenování nového člena Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování 
služeb v sociální oblasti v regionu Liberec 

Stručný obsah: Člen Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti 
v regionu Liberec odstoupil ze své funkce. Pracovní skupina pro duševní zdraví v rámci 
Komunitního plánování nominovala nového manažera pracovní skupiny, který se po jmenování 
Rady města Liberec stane členem Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb 
v sociální oblasti v regionu Liberec. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci paní Elišky Pokorné na členství v Řídící pracovní skupině pro Komunitní plánování 
služeb v sociální oblasti v regionu Liberec 

j m e n u j e  

Mgr. Ing. Tomáše Hendrycha členem Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb 
v sociální oblasti v regionu Liberec na základě nominace Pracovní skupiny pro duševní zdraví 
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a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit jmenování nového 
člena Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti v regionu Liberec  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 205/2016 

Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí  

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitele obecně prospěšné společnosti Centrum pro 
zdravotně postižené Libereckého kraje předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě 
a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši 110 000,- 
Kč na spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí "Komplexní odborná ambulantní 
a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji". 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., se sídlem 
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI, IČ: 26593980, na spolufinancování projektu sociálně-
právní ochrany dětí "Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám 
s dětmi v Libereckém kraji" ve výši 110 000 Kč 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., se sídlem Zahradní 
415/10, 460 01 Liberec XI, IČ: 26593980, dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 178/2016 

Dodatek č. 2 k Žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR 
Podpora terénní práce pro rok 2016 

Stručný obsah: Úřad vlády požaduje v případě jakýchkoliv úprav projektu či rozpočtu 
zpracovat Dodatek k Žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR Podpora 
terénní práce pro rok 2016. Odbor školství a sociálních věcí předkládá Radě města Liberec ke 
schválení Dodatek č. 2 týkající se úpravy rozpočtu projektu – požadovaná výše podpory z Úřadu 
vlády ČR bude činit 194 811 Kč, spoluúčast žadatele (SML) 83 523 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 2 k Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce 
pro rok 2016, tj. požadovanou výši dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 194 811 Kč a spoluúčast 
žadatele (SML) ve výši 83 523 Kč 
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a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpis Dodatku č. 2 
k Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2016 
primátorem města a doručit dodatek na Úřad vlády ČR 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 206/2016 

Dohoda o úpravě vztahů k městským bytům v Bytovém družstvu VLNAŘSKÁ 

Stručný obsah: Na základě mediační dohody a po schválení zastupitelstvem města uzavřely 
statutární město Liberec a Bytové družstvo VLNAŘSKÁ (BDV) dne 10. 3. dohodu o narovnání, 
která upravuje vzájemné vypořádání smluvních stran ohledně dluhů po nájemcích družstevních 
bytů v BDV přidělených městu do užívání. Dle ust. čl. 3 dohody o narovnání se smluvní strany 
zavázaly upravit samostatnou dohodou otázky a vzájemné vztahy související se správou 
a užíváním městských bytů. Tato dohoda je nyní předkládána radě města ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dohodu o úpravě vztahů k městským bytům v Bytovém družstvu VLNAŘSKÁ dle přílohy  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpis Dohody 
o správě městských bytů v Bytovém družstvu VLNAŘSKÁ 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 207/2016 

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou  
P. M. – byt č. 6, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6, 
H. J. – byt č. 26, o velikosti 1+0, Burianova 1071, Liberec 6, 
náhradník: D. W., 

2. přidělení bytů zvláštního určení – bezbariérových/upravitelných 
Z. M. – byt č. 4, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6, 
K. J. – byt č. 32, o velikosti 2+1, Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, 
L. J. – byt č. 7, o velikosti 3+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
náhradníci pro byty 2+1 a 3+kk jsou v pořadí: V. J. a N. R., 

3. přidělení bytu sociálního standardního typu 
K. S. – byt č. 6, o velikosti 2+1, Seniorů 1208, Liberec 30, 
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náhradník: R. E., 

4. přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 
G. P. – byt č. 304, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec 6, 
náhradník: K. V., 
P. M. – byt č. 406, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec 6, 
náhradník: T. S., 

5. přidělení bytu startovacího  
O. R. – byt č. 27, o velikosti 1+kk, Krajní 1575, Liberec 30, 
náhradník: H. A., 

6. přidělení bytů v domě s věcně usměrňovaným nájemným 
M. V. – byt č. 204, o velikosti 1+0, U Sila 1204, Liberec 30, 
náhradník: H. A., 
S. M. – byt č. 304, o velikosti 1+0, U Sila 1204, Liberec 30, 
náhradník: H. A., 

7. prodloužení nájmu u bytů pro příjmově vymezené osoby 
K. M. - byt č. 403, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, Liberec 6, 
P. I. - byt č. 502, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, Liberec 6, 
P. M. – byt č. 402, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177, Liberec 6, 

8. prodloužení max. doby nájmu u startovacích bytů (udělení výjimky z Pravidel pro 
přidělování bytů) 
S. M. – byt č. 25, o velikosti 1+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
Č. P. – byt č. 31, o velikosti 3+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
B. R. – byt č. 31, o velikosti 3+kk, Krajní 1578, Liberec 30, 

n e s c h v a l u j e  

prodloužení nájmu u bytu pro příjmově vymezené osoby 
H. J. - byt č. 207, o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, Liberec 6 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, 

1. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) s P. M. a H. J., náhradník: D. W. 

2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné se Z. M., K. J. 
a L. J., náhradníci pro byty 2+1 a 3+kk jsou v pořadí: V. J. a N. R. 

3. uzavřít nájemní smlouvu na byt sociální standardního typu s K. S., náhradník: R. E. 

4. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s G. P., náhradník: K. V. 
a P. M., náhradník: T. S. 

5. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s O. R., náhradník: H. A. 

6. uzavřít nájemní smlouvy na byty v domě s věcně usměrňovaným nájemným s M. V., 
náhradník: H. A. a S. M., náhradník: H. A. 

7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytům pro příjmově vymezené 
osoby s K. M. do 31. 5. 2018, P. I. do 31. 10. 2016 a P. M. do 31. 3. 2018 

8. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě k bytům startovacím se S. M. do 31. 5. 2018, Č. P. do 
30. 9. 2016 a B. R. do 30. 11. 2016 

9. informovat nájemníka H. J. o neprodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené 
osoby 

T: 04/2016 
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USNESENÍ Č. 208/2016 

Vyjádření SML k potřebnosti sociálních služeb na území města  

Stručný obsah: Podmínkou pro financování sociálních služeb je zařazení těchto služeb do 
Základní sítě Libereckého kraje. Pro zařazení do této sítě je nutné doložit Vyjádření obce 
k potřebnosti služby na jejím území. O toto vyjádření požádaly organizace: Centrum Generace, 
o. p. s., Tichý svět, o. p. s., Česká unie neslyšících, z. s., Sarema, s. r. o., Buona Strada, s. r. o., 
Centrum zdravotní a sociální péče, p. o., které žádá o navýšení kapacity domova pro seniory 
Kopretina. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zařazením těchto sociálních služeb do Základní sítě Libereckého kraje: 

Centrum Generace o. p. s. – odborné sociální poradenství, 
Tichý svět o. p. s. – tlumočnické služby, 
Sarema s. r. o. – sociální rehabilitace, 
Česká unie neslyšících, z. s. – tlumočnické služby, 
Buona Strada s. r. o. – denní stacionář pro osoby zdravotně postižené a seniory, 

2. s navýšením kapacity domova pro seniory Kopretina provozující organizací Centrum 
zdravotní a sociální péče, p. o. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat Krajský úřad 
Libereckého kraje a jednotlivé poskytovatele o přijatém usnesení  

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 209/2016 

Plnění usnesení ZM č. 122/09 z 25. června 2009 

Stručný obsah: V předkládaném materiálu je popsána situace vzniklá z důvodu nesplnění části 
usnesení zastupitelstva města č. 122/09 dne 25. 6. 2009, týkajícího se upuštění od vymáhání 
pohledávek vzniklých před 31. 12. 2005 a prominutí příslušenství těchto pohledávek a jejich 
účetní odpis v celkové částce 31 402 448 Kč (oblast nájemní bydlení). Odbor školství a sociálních 
věcí v současné době hledá cestu k nápravě a uvedení do stavu v souladu s právem. Odbor se 
v průběhu řešení situace dostal do fáze, kdy je nutné požádat o spolupráci odbor ekonomiky 
a odbor právní a veřejných zakázek, aby bylo prokazatelně zajištěno, že budou zastaveny jen 
exekuce, kterých se uvedené usnesení týká.  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

realizované úkony související s řešením částečně nesplněného usnesení ZM č. 122/09 ze dne 
25. 6. 2009 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,  
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a odborem ekonomiky zajistit 

příslušnosti jednotlivých exekucí  

T: 04/2016 

2. předložit radě města návrh na řešení vzniklé situace včetně doporučeného postupu 
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T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 210/2016 

Souhlas s podáním žádosti Zoologické zahrady Liberec, p. o. o zapojení do 
projektu "TAJEMNÍ SOUSEDÉ", zajištění předfinancování a kofinancování ze 
strany zřizovatele 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace o souhlas s podáním žádosti o zapojení do projektu "TAJEMNÍ 
SOUSEDÉ" z Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020, zajištění předfinancování 
a kofinancování ze strany zřizovatele do výše 2 327 972 Kč. Projekt má za účel významně 
podpořit cestovní ruch v Liberci. Plánovaná expozice má být svým charakterem úzce 
specializovaná na chovaný druh – vydru říční, čímž je dána dlouhodobá udržitelnost projektu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o zapojení do projektu „TAJEMNÍ SOUSEDÉ“, zajištění předfinancování 
a kofinancování zřizovatelem pro Zoologickou zahradu Liberec, p. o. 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

2. zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2017 částku ve výši 4 145 000 Kč 

T: 09/2016 

3. zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2018 částku ve výši 17 906 000 Kč 

T: 09/2017 

4. zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2019 částku ve výši 1 228 721 Kč 

T: 09/2018 

USNESENÍ Č. 211/2016 

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání 

Stručný obsah: Dokument má všem zájemcům o školství v Liberci, především pak rodičům 
budoucích prvňáčků, usnadnit elementární orientaci v nabídce základních škol, zřizovaných 
statutárním městem Liberec, v jejich aktivitách, výchovně-vzdělávacím procesu, zázemí 
i klimatu a rovněž v technickém stavu objektů. Text je pouze vstupním srovnávacím přehledem. 
Cílem materiálu není vytvořit pomyslný žebříček libereckých základních škol, ale ukázat, že 
hodnotné vzdělávání poskytuje kterákoli z nich. Liberecké školy nejsou a nikdy nebudou stejné, 
mohou však beze zbytku poskytovat kvalitní služby velmi pestré komunitě dětí, které je denně 
navštěvují. 

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

přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání v příloze 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí,  
1. zveřejnit Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání na webu SML 

2. seznámit s Přehledem základních škol v Liberci a kritérii jejich srovnání ředitele základních 
škol, zřizovaných SML 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 212/2016 

Zrušení sankce neposkytnutí dotací z Dotačního fondu SML 

Stručný obsah: Usnesením zastupitelstva města č. 8/2016 ze dne 28. 1. 2016 byl zřízen Dotační 
fond SML, schválen jeho statut a pravidla pro přidělování dotací. Do té doby byly dotace 
poskytovány v souladu se statuty a pravidly pro přidělování dotací z dřívějších dotačních fondů 
SML. Bod č. 14 pravidel pro přidělování dotací z jednotlivých dřívějších fondů SML stanoví 
sankci za porušení podmínek poskytnutí dotace spočívající v neposkytnutí dotace žadateli 
z žádného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. Tato sankce je promítnuta 
též v ustanovení čl. V odst. 9 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z příslušných dotačních 
fondů SML uzavřených v roce 2015. Vzhledem k tomu, že staré statuty a pravidla pro 
poskytování dotací jsou stále platná a řídí se jimi "dobíhající" dotace poskytnuté v roce 2015, 
a uvedená ustanovení kolidují s novými pravidly pro poskytování dotací z DF SML, je potřeba 
toto napravit. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zrušením bodu č. 14 Pravidel přidělování dotací z Fondu prevence statutárního města 
Liberec, Pravidel přidělování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec, Pravidel pro 
přidělování dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec, Pravidel přidělování dotací 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec a Pravidel přidělování 
dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

2. s tím, že nebude aplikováno ustanovení čl. V odst. 9 veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace z jednotlivých fondů SML uzavřených v roce 2015 dle upravených vzorových 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace schválených usnesením Zastupitelstva města 
Liberec č. 148/2015 ze dne 28. 5. 2015 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál zastupitelstvu města k projednání 

T: 31. 3. 2016 
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USNESENÍ Č. 213/2016 

Protokol o kontrole čerpání dotací poskytnutých z Ekofondu statutárního města 
Liberec 

Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná 
opatření. Provedenou kontrolou nebyl zjištěn rozpor mezi pravidly a jednotlivými uzavřenými 
smlouvami. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 19/2015 z kontroly čerpání dotací poskytnutých z Ekofondu statutárního města Liberec 
fyzickým i právnickým osobám za období roku 2014 se zaměřením na kontrolu vyúčtování 
přidělených a čerpaných finančních prostředků dle uzavřených smluv, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 214/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku - „JEŠTĚD SkyRace® 2016“ 

Stručný obsah: Žádost p. Jana Dušánka, Stráž n. N., o výjimku ze stanovené doby nočního klidu 
z důvodu hudební produkce v rámci sportovní akce „JEŠTĚD SkyRace® 2016“, jejíž je město 
Liberec partnerem, konané v sobotu 16. 4. 2016 od 09:00 h do 24:00 h na hlavním parkovišti 
Ještěd u stanice Skalka. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 
16. 4. 2016 na den 17. 4. 2016 od 0:00 h do 06:00 h, na žádost p. Jana Dušánka, Bilejova 418, 
Stráž nad Nisou, 463 03, z důvodu konání hudební produkce v rámci sportovní akce „JEŠTĚD 
SkyRace® 2016“ na hlavním parkovišti Ještěd u stanice Skalka 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 215/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – setkání upravených vozů, Autokemp Pavlovice 

Stručný obsah: Žádost p. Jaroslava Bureše o výjimku ze stanovené doby nočního klidu z důvodu 
doprovodného programu v rámci akce "setkání upravených vozů" v Autokempu Pavlovice, 
konané ve dnech 19. až 21. 8. 2016. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  
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rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 
19. 8. 2016 na den 20. 8. 2016 a v noci ze dne 20. 8. 2016 na den 21. 8. 2016 od 0:00 h do 06:00 h, 
na žádost p. Jaroslava Bureše, z důvodu konání doprovodného programu v rámci akce „setkání 
upravených vozů“ v Autokempu Pavlovice 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 216/2016 

Vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro projekt 
"Revitalizace fotbalového stadionu Vesec" 

Stručný obsah: Vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace a autorského 
dozoru pro projekt „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ (obnova umělého trávníku 
fotbalového stadionu) z Programového financování: PROGRAM 133510 „Podpora materiálně 
technické základny sportu“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 245 tis. Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru pro 
projekt „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ v souladu se zněním zadávací 
dokumentace dle přílohy č. 1 

2. oslovení pěti potencionálních uchazečů s výzvou na předložení nabídky pro projektovou 
dokumentaci – společnosti: 

Projektový ateliér David, Ruprechtická 199, 460 14 Liberec, IČ 27277577 

Ing. Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, IČ 61316733 

Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17 Liberec, IČ 48266230 

STORING spol. s r.o., se sídlem V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 9 

Architektonická kancelář Křivka s.r.o., U Strouhy 298/3, 196 00 Praha 9 

j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Ing. Jiří Horák vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Michaela Maturová pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení přípravy 

a řízení projektů 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 

Návrh náhradníků členů komise: 

Ing. Lucie Noswitz vedoucí oddělení získávání dotací 
Ing. Hana Vávrová odbor strategického rozvoje a dotací 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení správy 

objektů a zařízení 

2. Hodnotící komisi včetně náhradníků: 

Mgr. Jan Korytář náměstek primátora 
Ing. Jiří Horák vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
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Návrh náhradníků členů komise: 

Tomáš Kysela náměstek primátora  
Ing. Michaela Maturová pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení přípravy 

a řízení projektů 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení správy 

objektů a zařízení 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání 
a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru 
v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadání veřejných zakázek statutárním městem Liberec 

T: 04/2016  

USNESENÍ Č. 217/2016 

Schválení Projektového záměru „Systém sídelní zeleně v Liberci“  

Stručný obsah: Předmětem projektového záměru „Systém sídelní zeleně v Liberci“ je vytvoření 
elektronického uceleného a prostupného systému sídelní zeleně města Liberce. Podání 
projektové žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi ČR 
a Svobodným státem Sasko jako partner projektu "Hodnoty ekosystémových služeb, 
biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína 
(BIDELIN)". Celkové výdaje projektu činí 1 873 873,20 Kč, požadovaná výše podpory 
1 686 485,88 Kč (tj. 85 % uznatelných nákladů z prostředků EU EFRR a 5 % ze státního 
rozpočtu ČR), spolufinancování žadatele (SML) ve výši 187 387,32 Kč (tj. 10 % z celkových 
uznatelných nákladů). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Systém sídelní zeleně v Liberci“ dle přílohy č. 1  

2. vlastníka projektu odbor ekologie a veřejného prostoru 

3. vedoucího projektu Ing. Janu Cimbálovou, koordinačního, projektového a programového 
pracovníka odboru strategického rozvoje a dotací 

s o u h l a s í  

1. s účastí v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Hodnoty ekosystémových služeb, 
biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce 
a Děčína (BIDELIN)“ 

2. s podáním projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci operačního Programu přeshraniční 
spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 dle přílohy č. 2 

3. s uzavřením Smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 3 

4. s vyčleněním finančních prostředků rozpočtovým opatřením ve výši 187 387,32 Kč, 
tj. 6 914,66 EUR (pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 27,100) 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit ke schválení zastupitelstvu města účast 
v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity 
a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“ 
a s tím související dokumenty 

T: 3. ZM dne 31. 3. 2016 
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USNESENÍ Č. 218/2016 

SVS a.s. – prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Varšavská 

Stručný obsah: Statutární město Liberec je vlastníkem vodovodního a kanalizačního řadu 
v ul. Varšavská v k. ú. Horní Hanychov. Sítě vybudovali Ing. Bílek a pan Plodek a město na 
jejich výstavbu poskytlo příspěvek z městského fondu rozvoje bydlení. Podmínkou smlouvy 
o poskytnutí příspěvku bylo, že tyto sítě příjemce dotace po kolaudaci bezúplatně převede do 
vlastnictví města. Vzhledem k tomu, že město nemá oprávnění tyto sítě provozovat, jsou tyto sítě 
nabídnuty SVS a.s. k odkoupení. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem vodovodního řadu PE DN 80 v délce 97 m (dle GIS) včetně 1 ks podzemního hydrantu 
a splaškové gravitační kanalizace PVC DN 250 v délce 165,9 m včetně 8 ks kanalizačních šachet 
vybudované na pozemku parc. č. 757, 314/62, 314/63, 313/9, 313/8, 313/29, 309/7, 308/5 a 764 
vše v k. ú. Horní Hanychov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 
415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši 1 210 Kč včetně DPH 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 219/2016 

Schválení projektového záměru „Sociální bydlení města Liberce“ 

Stručný obsah: Cílem projektu je zvýšit počet sociálních bytů v majetku města Liberce 
v souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR. Projekt bude realizován v průběhu let 2017 – 2020 
v etapách podle přípravy projektových dokumentací a související administrativy. Náklady 
projektu budou spolufinancovány z IROP prostřednictvím IPRÚ. Celkové náklady projektu 
nepřesáhnou 155 160 tis. Kč, z toho dotace IROP činí 131 886 tis. Kč a dotace ze státního 
rozpočtu 7 758 tis. Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). Spoluúčast SML bude včetně 5 % 
rezervy činit max. 23 574 tis. Kč (15 %). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Sociální bydlení města Liberce“ dle přílohy č. 1 

2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací 

3. vedoucího projektu Ing. Jiřího Horáka, vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací 

4. zahájení přípravy projektu  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. vypracovat předpokládaný časový harmonogram etap projektu a předložit jej k projednání 

Projektové kanceláři 

T: 04/2016 

2. zahájit přípravy projektové dokumentace včetně všech přípravných kroků (zejm. výběrové 
řízení na zpracovatele) 
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T: 05/2016 

3. zpracovat projektovou žádost do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) a předložit ji do RM 
k projednání 

T: do vyhlášení výzvy v rámci IPRÚ, nejpozději 2017 

USNESENÍ Č. 220/2016 

Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2016   

Stručný obsah: Statutární město Liberec vstoupilo v roce 2013 do národní sítě Zdravých měst 
ČR. Každoročně je třeba vypracovat Plán zlepšování místní Agendy 21 a následně vyhodnocovat 
jeho naplňování. Plán zlepšování místní Agendy 21 obsahuje aktivity pro rok 2016, 
např. kampaně Den Země a Týden mobility, veřejné fórum k celkovému rozvoji města, 
plánovací, vzdělávací a informační aktivity směrem k veřejnosti. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu projektu statutární město Liberec – Zdravé město za rok 2015 dle přílohy č. 2 

s c h v a l u j e  

Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2016 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Michaele Putíkové, koordinátorce projektu, a zodpovědnému politikovi projektu 
Mgr. Janu Korytářovi realizovat všechny potřebné kroky k naplnění Plánu zlepšování místní 
Agendy 21 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 221/2016 

Projektový záměr "Aglomerace Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, 
rozvoje a prosperity" (ALiZi) a podání projektové žádosti o dotaci 

Stručný obsah: Schválení projektového záměru "Aglomerace Liberec – Zittau: podpora 
vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) a podání projektové žádosti do Programu 
přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 v pozici 
projektového partnera. Celkové náklady na projekt činí 6 579 853,98 Kč, z čehož připadá na 
SML rozpočet ve výši 1 530 881,30 Kč. Projekt bude spolufinancován z prostředků 
v/u Programu ve výši 85 %, ze státního rozpočtu ve výši 5 % a z vlastních zdrojů ve výši 
odpovídající 10 % rozpočtu SML projektu, tj. 153 088,13 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Projektový záměr ALiZi: Aglomerace Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, 
rozvoje a prosperity dle přílohy č. 1 a 2 

2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací 
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3. vedoucího projektu, Ing. Lucie Noswitz, oddělení získávání dotací, odbor strategického 
rozvoje a dotací 

4. projektovou žádost o dotaci v Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko 
a Česká republika 2014 – 2020 dle přílohy č. 3 

T 04/2016 

s o u h l a s í  

1. s účastí v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Aglomerace Liberec – Zittau: podpora 
vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“ 

2. s podáním projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci operačního programu Přeshraniční 
spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 dle přílohy č. 3 

3. s uzavřením Smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 4 

4. s vyčleněním finančních prostředků rozpočtovým opatřením ve výši 153 088,13 Kč, 
tj. 5 649,02 EUR (pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 27,100) 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit ke schválení zastupitelstvu města účast 
v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Aglomerace Liberec – Zittau: podpora vzájemné 
spolupráce, rozvoje a prosperity“ a s tím související dokumenty 

T: 3. ZM dne 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 222/2016 

Zrušení zástavního práva v rámci ukončeného projektu „Rekonstrukce 
přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu 
Ještěd“ 

Stručný obsah: Statutární město Liberec (dále jen „město“) podalo v roce 2008 žádost 
o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd 
a do Sportovního areálu Ještěd“ pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/02.00168. Projekt byl 
finančně ukončen 23. 11. 2010. Součástí projektu byly pozemky p. č. 690/108 a p. č. 690/109, 
které jsou od července 2010 kompletně zatíženy zástavním právem formou dluhopisů. Tato 
skutečnost byla zjištěna na základě kontroly poslední zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. 
Pokud nebude toto zástavní právo zrušeno do 1. 6. 2016, bude požadovat poskytovatel dotace od 
města vrácení celé dotace ve výši 52 040 192,82 Kč a současně bude vystaveno penále. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s novým zněním Emisních podmínek dluhopisů, dle přílohy č. 1 

2. s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi 
statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., dle přílohy č. 2 

3. s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě s agentem pro zajištění mezi statutárním městem 
Liberec a Českou spořitelnou, a.s., dle přílohy č. 3 

4. se zněním nového Sběrného dluhopisu na doručitele, dle přílohy č. 4 

5. se zněním prohlášení České spořitelny, a.s. „Vzdání se zástavního práva a potvrzení o zániku 
zástavního práva“, dle přílohy č. 5 

s c h v a l u j e  

1. text Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů, dle přílohy č. 6 



 
 

32

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

3. uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Liberec a právní 
kanceláří White & Case (Europe) LLP, IČ: 44266804, na právní služby zajišťující změny 
v emisních podmínkách vydaného komunálního dluhopisu a v zástavní smlouvě, dle přílohy 
č. 7 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření Smlouvy o poskytování právních 
služeb a předložit příslušné dokumenty ke schválení zastupitelstvu města 

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 223/2016 

Schválení přijetí dotace od Libereckého kraje na zpracování projektové 
dokumentace cyklostezky od Košické po Poštovní náměstí 

Stručný obsah: Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 50/16/ZK ze dne 
26. 1. 2016 byla žadateli statutárnímu městu Liberec přidělena dotace z Dotačního fondu 
Libereckého kraje, oblast podpory Doprava program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy, ve 
výši 200 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Cyklostezka od Košické 
po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“. Poskytnutá dotace bude 
činit 26,67% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 200 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava program č. 6.3 
– Podpora projektové přípravy na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí 
(součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“. Poskytnutá dotace bude činit 26,67% 
z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 200 000 Kč. 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 
podpory Doprava program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy, č. OLP/309/2016 mezi 
příjemcem statutárním městem Liberec a poskytovatelem Libereckým krajem, se sídlem 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508, na financování projektu „Cyklostezka od 
Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“ z rozpočtu 
Libereckého kraje, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření předmětné Smlouvy a přijetí 
dotace 

T: 31. 3. 2016 

2. Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zabezpečit zpracování 
projektové dokumentace cyklostezky Odra Nisa v úseku od Košické ulice po Poštovní 
náměstí ve stupni DÚR/DSP z prostředků alokovaných v rozpočtu odboru hlavního 
architekta 

T: 30. 6. 2017 
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USNESENÍ Č. 224/2016 

Schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“ 

Stručný obsah: Uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“. Dodatek zohledňuje změnu finančního plánu a rozpočtu IPRM z důvodu 
aktualizace nároků na alokaci dílčích projektů zapojených do implementace. Původní nárok na 
alokaci činil 549 482 815 Kč. Aktuální nárok na alokaci činí 549 451 943,83 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové 
sady“ 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 

USNESENÍ Č. 225/2016 

Schválení Dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové 
sady“ – Aktualizace březen 2016 

Stručný obsah: Aktualizace Dokumentu IPRM v souladu s dodatky Smlouvy o alokaci 
prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/S. Aktualizace byla projednána 
a doporučena ke schválení Řídícím výborem IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ dne 
16. 3. 2015. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací dokumentu „Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ – 
Aktualizace březen 2016“ 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 

USNESENÍ Č. 226/2016 

Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

Stručný obsah: Aktualizace složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec 
– Atraktivní a kvalitní život v Liberci z důvodu personálních změn na Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod z Ing. Simony Malé na Ing. Jana Zeráka, pověřeného 
vedením Územního odboru realizace programu – Liberec. 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1 .  s odvoláním Ing. Simony Malé z pozice člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci bez hlasovacího práva, zástupce Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

2 .  se jmenováním Ing. Jana Zeráka do pozice člena Řídícího výboru Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci bez hlasovacího práva, zástupce 
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit k projednání zastupitelstvu města 

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 227/2016 

Účast v projektu "KINO³" v pozici Lead partnera a podání projektové žádosti 

Stručný obsah: Souhlas s účastí statutárního města Liberec (dále jen „SML“) v projektu 
„KINO³“ v pozici Lead partnera projektu, podepsání smluv s kooperačními partnery a podáním 
projektové žádosti o dotaci vč. příloh v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát 
Sasko – Česká republika 2014 – 2020. Z vlastních zdrojů bude SML financovat projekt ve výši 
289 038,29 EUR, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu (pozn.: devizový kurz pro 
měnový přepočet CZK/EUR 26,000). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s účastí v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „KINO³“ v pozici Lead partnera 
projektu 

2. s podáním projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu přeshraniční spolupráce 
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 dle přílohy č. 2 

3. s uzavřením Smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 3 

4. s vyčleněním finančních prostředků rozpočtovým opatřením ve výši 289 038,29 EUR 
(pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 26,000) 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit ke schválení zastupitelstvu města účast 
v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „KINO³“ a s tím související dokumenty 

T: 3. ZM dne 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 228/2016 

Dostavba tř. 1. Máje, Liberec – objekty A a B – návrh druhé změny (oprava 
řešení parkování osobních automobilů) k vydanému územnímu rozhodnutí 

Stručný obsah: Přepracovaný druhý návrh změny územního rozhodnutí, to je způsob parkování 
osobních automobilů, je přípustný. Vstřícně reaguje na negativní projednání prvního návrhu 
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změny územního rozhodnutí v poradě vedení a na 17. Radě města Liberce. Kompromisně řeší 
způsob parkování osobních automobilů mezi vydanými regulačními podmínkami a reálnými 
podmínkami výstavby. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vyjádřením odboru hlavního architekta statutárního města Liberec dle důvodové zprávy 
k druhému návrhu změny územního rozhodnutí výstavby „Dostavba tř. 1. Máje, Liberec – objekty 
A a B“, která je opravou řešení parkování osobních automobilů, předloženého a rozporovaného na 
17. schůzi rady města dne 6. 10. 2015 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, odpovědět žadatelům ve smyslu důvodové zprávy 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 229/2016 

Středotlaká (STL) plynovodní přípojka pro stavbu CNG plynové stanice 

Stručný obsah: Vedení STL plynovodní přípojky pro stavbu nové CNG stanice (compressed 
Natural Gas – stlačený zemní plyn – metan) je součástí nově budované čerpací stanice 
pohonných hmot (ČSPHM) Stráž nad Nisou – Stříbrný kopec. Pro tuto ČSPHM bude 
realizována CNG stanice včetně přívodu STL plynovodní přípojky z ulice Oblouková ve Stráži 
nad Nisou. Stavba STL plynovodní přípojky je umístěna na pozemcích určených pro 
komunikace resp. pod vodním tokem Lužické Nisy a silnicí I. třídy 1/35 protlakem. Investorem 
záměru je společnost RWE Energo, s.r.o. a stavba je ve veřejném zájmu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o umístění STL plynovodní přípojky pro CNG stanici mezi statutárním městem 
Liberec a společností RWE Energo, s.r.o. podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení 

s o u h l a s í  

s následnou realizací středotlaké (STL) plynovodní přípojky na žádost společnosti 
RWE Energo, s.r.o. pro novou CNG stanici, která je součástí nové čerpací stanice pohonných hmot 
(ČSPHM) ve Stráži nad Nisou dle varianty č. 2, která nezasahuje do ploch maximálního 
prostorového uspořádání navrhované křižovatky dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat dohodu o umístění STL plynovodní přípojky 
pro CNG stanici dle přílohy č. 2 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 230/2016 

Převedení práv stavebníka na druhou osobu 

Stručný obsah: Teplárna Liberec, a.s. (dále jen Teplárna) požádala o vydání souhlasu na akci: 
"Revitalizace CZT Liberec – GreenNet UČS 2 – TN Město". Realizací této akce dojde 
k vymístění stávajícího parovodu mimo koryto řeky Lužické Nisy a jejího nahrazení 
horkovodem, který bude zahlouben (uložen pod zem). Trasa nového horkovodu je navržena od 
parku u ulice Okružní až po stávající trasu přípojky pro DTZ a.s. (bývalé Energetické závody). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr vymístění parovodu z koryta řeky Lužické Nisy a jeho nahrazení horkovodem 
s umístěním (zahloubením) pod zem dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
materiálu 

2. předloženou Dohodu o vymístění parovodu z koryta řeky Lužické Nisy – „Revitalizace CZT 
Liberec – GreenNet UČS 2 – TN Město“ dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit podpis Dohody o vymístění parovodu 
z koryta řeky Lužické Nisy – „Revitalizace CZT Liberec – GreenNet UČS 2 – TN Město“  

2. odboru hlavního architekta, vydat kladné stanovisko k této věci 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 231/2016 

Výpůjčka kompostérů 2016 

Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města materiál na 
výpůjčku 60 kusů kompostérů pro výherce tradiční soutěže z řad občanů města Liberce. 
Výpůjčkou kompostérů se podporuje likvidace bioodpadu přímo v místě vzniku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výpůjčku 60 kompostérů JRK o objemu 600 litrů vylosovaným občanům města Liberce 

2. návrh vzorové smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 2 

s v ě ř u j e  

působnost uzavřít smlouvy o výpůjčce kompostérů JRK o objemu 600 litrů s vylosovanými 
občany města Liberce odboru ekologie a veřejného prostoru 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru ekologie a veřejného 
prostoru, postupovat v souladu s přijatým usnesením 

T: 09/2016 
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USNESENÍ Č. 232/2016 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2015 

Stručný obsah: Materiál pojednává o čerpání a konečném vyúčtování projektů podpořených 
dotací z Ekofondu v roce 2015, včetně vratek dotací. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se závěrečnou zprávou o hospodaření Ekofondu v roce 2015 – dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit závěrečnou zprávu o hospodaření 
Ekofondu v roce 2015 na zasedání zastupitelstva města dne 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 233/2016 

Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města 
Liberec 

Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města materiál na 
vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů. Dotace byly využity na zajištění provozu 
sběrných stanovišť na recyklovatelné druhy odpadů pro veřejnost v Kateřinské ulici, Riegrově 
ulici a Rovné ulici. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým vyúčtováním dotace na podporu recyklace odpadů od příjemců dotace 

1. Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace 

2. Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK 

3. ZO ČSOP Kateřinky 
a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit vyúčtování dotace na podporu recyklace 
odpadů na zasedání zastupitelstva 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 234/2016 

Pověření Komunitních prací Liberec o.p.s. k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám na úklid budov 
ve vlastnictví SML v režimu tzv. in-house výjimky 

Stručný obsah: Předkládaný materiál řeší pověření Komunitních prací Liberec, o.p.s. 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec této o.p.s.; a to dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, schválení zadání zakázky v režimu tzv. in-house výjimky pro dorovnání 
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cen a uzavření dodatků ke smlouvám na úklid budov ve vlastnictví SML. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s pověřením Komunitních prací Liberec, o.p.s. k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, včetně podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby – dle přílohy č. 1 

2. s poskytnutím dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Komunitním 
pracím Liberec, o.p.s. z rozpočtu SML dle přílohy č. 1 důvodové zprávy v souladu 
s režimem poskytování dotací dle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, který byl zaveden novelou zákona o rozpočtových pravidlech 
(zákonem č. 24/2015 Sb.) s účinností od 20. 2. 2015 – dle přílohy č. 2 a 3 

s c h v a l u j e  

1. zadání veřejné zakázky v režimu tzv. in-house výjimky dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro navýšení 
cen za provádění úklidu vnitřních prostor v budovách dle smluv o dílo uzavřených dne 
26. 11. 2014 mezi statutárním městem Liberec a společností Komunitní práce Liberec, 
o. p. s. 

2. uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo na provádění úklidu vnitřních prostor, uzavřeným 
mezi statutárním městem Liberec a společností Komunitní práce Liberec, o. p. s. dne 
26. 11. 2014 – dle příloh č. 4 a 5 

a  u k l á d á  

1. Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit materiály týkající se pověření 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace k projednání na 
3. zasedání Zastupitelstva města Liberce dne 31. 3. 2016 

2. Ing. Lucii Sládkové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru ekologie a veřejného 
prostoru, ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí, odborem právním a veřejných 
zakázek a odborem kanceláře tajemníka, zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o dílo se 
společností Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

T: 30. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 235/2016 

Podpora bezpečnosti dopravy ve městě Liberci 

Stručný obsah: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo dne 11. 12. 2015 
18. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
zaměřenou mimo jiné i na rekonstrukci, modernizaci a výstavby komunikací pro pěší. Dále se 
materiál zabývá zásadními technickými podmínkami pro ucházení se o podporu z výše 
uvedeného programu a postupem realizace a kritérií výběru pro jednotlivé akce, které jsou dále 
schvalovány navrženým usnesením Rady města Liberce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o podporu na základě 18. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
následujících akcí za podmínky splnění všech náležitostí žádosti o podporu dané předmětnou 
výzvou: 
1. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu 

ul. Řepná 

2. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zřízení chodníku Uralská v úseku Americká – 
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Švermova 

3. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zřízení dvou přechodů pro chodce ul. Průmyslová 

4. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zřízení chodníku Kunratická 

5. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Hrubínova 

6. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Svobody 

7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Husova 

8. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Komunikace Dr. Milady Horákové úsek Hradební 
– U Potůčku 

9. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Žižkovo náměstí 

10. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Chodník ul. Horská 

11. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Zhořelecká – Londýnská, přechod pro 
chodce v ul. Krajinská 

12. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Zhořelecká – Londýnská, přechod pro 
chodce u dopravního hřiště 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým 
schváleným usnesením zajistit podání žádosti o podporu na základě 18. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu následujících akcí za podmínky splnění všech náležitostí 
žádosti o podporu dané předmětnou výzvou: 
1. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu 

ul. Řepná 

2. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zřízení chodníku Uralská v úseku Americká – 
Švermova 

3. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zřízení dvou přechodů pro chodce ul. Průmyslová 

4. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zřízení chodníku Kunratická 

5. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Hrubínova 

6. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Svobody 

7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Husova 

8. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Komunikace Dr. Milady Horákové úsek Hradební 
– U Potůčku 

9. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Žižkovo náměstí 

10. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Chodník ul. Horská 

11. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Zhořelecká – Londýnská, přechod pro 
chodce v ul. Krajinská 

12. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Zhořelecká – Londýnská, přechod pro 
chodce u dopravního hřiště 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 236/2016 

Směnná smlouva – pozemky v k. ú. Starý Harcov 

Stručný obsah: Na základě žádosti na uzavření směnné smlouvy ze dne 18. 1. 2016 je radě města 
překládána směnná smlouva, jejímž předmětem je směna pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Liberec a žadatelky paní Evy Petrové a to v k. ú. Starý Harcov. 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se směnou pozemků parc. č. 1122/29, parc. č. 1122/30, parc. č. 1122/31, parc. č. 1122/41, 
parc. č. 1122/43, parc. č. 1122/44, parc. č 1122/33 a pozemku parc. č. 1122/61 (odděleného 
z pozemku parc. č. 1122/12 geometrickým plánem č. 2186-272/2015 ze dne 8. 12. 2015) v k. ú. 
Starý Harcov ve vlastnictví statutárního města Liberec za pozemek parc. č. 1122/62 (oddělený 
z pozemků parc. č. 1122/57 a parc. č. 1122/18  geometrickým plánem č. 2186-272/2015 ze dne 
8. 12. 2015) v k. ú. Starý Harcov ve vlastnictví paní E. P., bez finančního vyrovnání a s uzavřením 
směnné smlouvy dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 
majetkoprávní operaci, jejímž předmětem je směna pozemků 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 237/2016 

Darovací smlouva – výstavba komunikace na p. p. č. 89 v k. ú. Karlinky 

Stručný obsah: Radě města je předkládána darovací smlouva, kdy statutární město Liberec 
získá dar v hodnotě 990 000 Kč v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou. Jedná se o výstavbu 
technické a dopravní infrastruktury na pozemku parc. č. 89 o výměře 1203 m2 ve vlastnictví 
statutárního města Liberce a na pozemku par. č. 88/3 o výměře 339 m2ve vlastnictví dárců v k. ú. 
Karlinky. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím daru pozemku parc. č. 88/3 v k. ú. Karlinky a komunikace, chodníku, zpevněného pruhu 
zámkové dlažby, zeleně, dešťové kanalizace, dopravního značení a veřejného osvětlení 
umístěných na pozemcích parc. č. 88/3 (ve vlastnictví dárců) a na parc. č. 89 (ve vlastnictví 
statutárního města Liberec) k. ú. Karlinky od dárců M. H., R. P. a L. P., L. V. a L. V., dle přílohy 
č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení tuto 
majetkoprávní operaci 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 238/2016 

Návrh úprav návštěvnického parkovacího stání 

Stručný obsah: Na základě žádostí základních škol týkajících se problematické obslužnosti škol 
z důvodu problémů s parkováním pro rodiče žáků v okolí ZŠ s přihlédnutím k zahájení 
úředních hodin drtivé většiny institucí sloužící veřejnosti ukazuje jako vyhovující řešení 
posunutí provozní doby parkovacích automatů v návštěvnickém stání. Úprava regulace dopravy 
v klidu by spočívala v úpravě časového pásma ve všední dny z původní provozní doby 
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od 7:00 do 18:00 h na provozní dobu od 8:00 do 18:00 h.  
Dále je navrhováno s přihlédnutím k provedeným statistikám za poslední tři roky úprava 
sazby D (zelená) v ceníku pro maximální cenu z původních 20 Kč za 24 hodin na nově na 
maximální cenu 20 Kč jednodenního celodenního parkování. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr úpravy provozní doby návštěvnických stání, které jsou osazeny parkovacími automaty 
v ceníku za stání silničních motorových vozidel schváleného na 8. schůzi rady města konané 
dne 17. 4. 2012 z původní doby ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 h na novou 
provozní dobu od 8:00 do 18:00 h 

2. záměr úpravy sazby D (zelená) v ceníku za stání silničních motorových vozidel schváleného 
na 8. schůzi rady města konané dne 17. 4. 2012 pro maximální cenu z původních 20 Kč za 
24 hodin od času zaplacení parkovného na novou cenu 20 Kč za celodenní stání bez přesahu 
předplatného hodin do dalšího dne – celodenní parkování 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu se schváleným 
usnesením Rady města Liberce připravit změnu nařízení rady města včetně úpravy ceníku 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 239/2016 

Operační plán letního čištění města pro rok 2016 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení Operačního plánu letního čištění komunikací 
2016, dle kterého se provádí čištění města a to zejména odvoz odpadkových košů, ruční úklid 
v ulicích města, ruční mytí komunikací, kropení komunikací v horkém počasí, opakované strojní 
metení, čištění dešťových vpustí a případné doplnění bahenních košů, sběr psích exkrementů či 
chemický postřik chodníků a komunikací. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. předložený „Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2016“ uvedený v příloze 
č. 2, tohoto materiálu, a to včetně finančních limitů na dílčí činnosti čištění města uvedené 
v důvodové zprávě 

2. od 23. 3. 2016 zahájení jednorázového čištění komunikací ve vlastnictví statutárního města 
Liberce od posypového materiálu po předcházejícím zimním období 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit realizaci přijatých 
usnesení rady města a plnění Operačního plánu letního čištění města Liberce pro rok 2016  

T: bez zbytečného odkladu 
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USNESENÍ Č. 240/2016 

Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2016 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2016“. Jedná se o komunikace 
II., III. a IV. třídy ve vlastnictví statutárního města Liberec, které po zimním období v roce 2016 
vykazují zvýšené množství výtluků, a je nezbytné zajistit jejich opravu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Opravy výtluků na 
komunikacích po zimním období 2016“ 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 
„Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2016“ dle přílohy č. 1 

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 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 25475509 
SaM silnice a mosty, a.s. 25018094 
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 

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 
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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 „Opravy výtluků na komunikacích po zimním 
období 2016“ 

T: 04/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Opravy výtluků na 
komunikacích po zimním období 2016“, předložit radě města ke schválení výsledek 
výběrového řízení a vítězného uchazeče 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 241/2016 

Schválení vyhrazených stání pro invalidy 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazu ZTP p. R. K. ul. Gagarinova, p. N. G. ul. Halasova. Veškeré žádosti splňují 
podmínky interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst 
pro osoby ZTP. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Gagarinova pro držitele ZTP 
R. K. 

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Halasova pro držitele ZTP N. G. 

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 R. K., na komunikaci ul. Gagarinova 

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

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 242/2016 

Žádost společnosti HELIOS MB s.r.o. o odklad platby za zřízení služebnosti  

Stručný obsah: Radě města je předkládána žádost společnosti HELIOS MB s.r.o. o odklad 
platby za zřízení služebnosti. Společnost HELIOS MB s.r.o. podala dne 20. 10. 2015 žádost 
o zřízení služebnosti, na základě které byla odhadnuta cena za zřízení služebnosti. Následně 
společnost HELIOS MB s.r.o. požádala o odklad platby za služebnost. 

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

žádost společnosti HELIOS MB s.r.o. o odklad platby za zřízení služebnosti zaevidovanou pod 
CJ MML 043671/16 ze dne 1. 3. 2016 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení A 
odklad platby za zřízení služebnosti na akci „Liberec, rozšíření optické sítě“ pro společnost 
HELIOS MB s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 27371123, do doby podání žádosti 
o výkopové povolení výše uvedené stavby 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce 

T: 04/2016 

2. postupovat v souladu s přijatým usnesením 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 243/2016 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Kunratická 

Stručný obsah: Radě města je předkládána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
(věcného břemene) - „Kunratická – zřízení světelné signalizace v k. ú. Starý Harcov“ na 
pozemek p. p. č. 1507/1 v k. ú. Starý Harcov o výměře 18 704 m2. Služebnost bude sjednána 
úplatně za cenu 2 389,75 Kč vč. DPH tak, jak vyplývá ze způsobu zásahu do pozemku a dle 
ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným Radou Libereckého kraje. 
Na tomto pozemku bude vybudována dopravní infrastruktura – světelné signalizační zařízení ve 
vlastnictví SML. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

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

a  u k l á d á  

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

T: 03/2016 
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USNESENÍ Č. 244/2016 

Žádost o rozšíření parkovací plochy v Libušině ul. 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu jsou žádosti Společenství vlastníků pro dům 
330 Libušina Liberec a Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec o rozšíření 
parkovací plochy v Libušině ul. Tato lokalita se dlouhodobě potýká s výrazným nedostatkem 
parkovacích míst po záboru pozemků stávajících parkovišť vlastníky pozemků. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost Společenství vlastníků pro dům 330 Libušina Liberec přijatou dne 9. 3. 2016 pod 
CJ MML051865 a žádost Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec doručenou dne 
8. 3. 2016 pod CJ MML 050841/16 

s c h v a l u j e  

zadání zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovací plochy v Libušině ul. na 
pozemcích p. č. 605/4 a 605/5 v k. ú. Nové Pavlovice s předpokládaným termínem realizace 
stavby v roce 2016 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat žadatele 
o výsledku projednání žádosti 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 245/2016 

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – Kunratická 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o možnosti provést stavbu na 
cizím pozemku pro zřízení chodníku v ul. Kunratická, pro kterou je připravena projektová 
dokumentace a v rámci inženýrské činnosti se bude žádat o stavební povolení. Z tohoto důvodu 
je třeba pro získání stavebního povolení uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku pro Kunratická – zřízení chodníku 
a to mezi statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 
jako stavebníkem a M. R., jako vlastníkem pozemku p. č. 1665/15 v k. ú. Starý Harcov, dle přílohy 
č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu 

T: 04/2016 
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USNESENÍ Č. 246/2016 

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – lokalita Svobody 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o možnosti provést stavbu na 
cizím pozemku pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Svobody, pro kterou je 
připravena projektová dokumentace a v rámci inženýrské činnosti se bude žádat o stavební 
povolení. Z tohoto důvodu je třeba pro získání stavebního povolení uzavřít smlouvu s vlastníkem 
pozemku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku pro Zvýšení bezpečnosti dopravy 
v Liberci – lokalita Svobody, SO 102 a SO 402 a to mezi statutárním městem Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 jako stavebníkem a Technickou 
univerzitou v Liberci, Studentská 1402/2, 460 01 Liberec I, IČ: 46747885 jako vlastníkem 
pozemků p. č. 279/12, 279/65, 279/66, 279/74, v k. ú. Starý Harcov, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 247/2016 

Hromadný podnět za vybudování přístřešku zastávky MHD Domažlická 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět obyvatel za zřízení přístřešku 
na zastávce MHD Domažlická v ul. Americká. Ke zřízení přístřešku je nutné nejdříve vyřešit 
majetkoprávní vztah k pozemku, na kterém by byl přístřešek zastávky MHD umístěn, jelikož 
není možné jej umístit pouze na pozemky města. Vlastník dotčených pozemků mimo jiné 
požaduje zřízení vyhrazeného místa v centu města ve Fügnerově ulici. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadný podnět obyvatel přijatý dne 25. 2. 2016 pod CJ MML 041126/16 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení A 
Oslovit opakovaně vlastníka pozemků p. č. 4555 a 4556 v k. ú. Liberec, ohledně možnosti 
odkoupení potřebné části pozemků pro zřízení přístřešku a v případě jeho souhlasu s prodejem, 
bude zpracována projektová dokumentace na zřízení přístřešku na zastávce MHD Domažlická pro 
možnou realizaci. Nabídnout vlastníkovi pozemku možnost parkování v ul. Barvířská nebo 
Revoluční. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. informovat žadatele o výsledku projednání hromadného podnětu 

T: 03/2016 

2. zajistit postup dle přijatého usnesení a to včetně zajištění případné změny dopravního 
značení pro zřízení rezidentsko-abonentní zóny pro jedno vozidlo v ul. Revoluční 
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T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 248/2016 

U Opatrovny – parkovací sklopné sloupky, Policie ČR 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je žádost odboru dopravy o vyjádření ve věci umístění 
dopravního zařízení na vyhrazené parkoviště p. p. č.: 5905 v k. ú. Liberec na základě žádosti 
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, adresa: nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vydání kladného vyjádření ve věci doplnění dopravního zařízení tj. 28 ks parkovacích sklopných 
sloupků na vyhrazené parkovací stání v ulici U Opatrovny p. p. č.: 5905 v k. ú. Liberec žadateli 
Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje, adresa: nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit vydání souhlasného 
stanoviska 

T: 03/2016 

USNESENÍ Č. 249/2016 

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na podporu vydání publikace Oblastní galerie 
Liberec – Německočeská výstava 1906, která bude vydána ve spojitosti s výstavou 
o Německočeské výstavě 1906, ve výši 50 000 Kč 

Stručný obsah: Dne 5. 2. 2016 byla na statutární město Liberec doručena žádost o poskytnutí 
dotace na vydání publikace Německočeská výstava 1906 ve výši 50 000 Kč. Jedná se o katalog, 
který bude vydán k výstavě, která bude probíhat v Oblastní galerii Liberec ve spolupráci se 
Severočeským muzeem v Liberci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec Oblastní galerii Liberec, 
příspěvkové organizaci, zastoupené Mgr. Janem Randáčkem, se sídlem Masarykova 723/14, 
460 01 Liberec, IČ: 00083267, ve výši Kč 50.000,- na vydání publikace Německočeská 
výstava 1906 

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

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 250/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na akci "Festival 
Muzejní noc" 

Stručný obsah: Dne 20. 5. 2016 se v Liberci koná "Festival Muzejní noc" s bohatým 
doprovodným programem muzeí a galerií v Liberci a Jablonci nad Nisou. Předpokládaný konec 
akce je i s úklidem podia a prostoru do 24:00 h. Statutární město Liberec je spolukoordinátorem 
uvedené akce. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím 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 v noci ze dne 
20. května 2016 na den 21. května 2016 od 0:00 h do 06:00 h z důvodu konání akce „Festival 
Muzejní noc“ 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, informovat ostatní spolupořadatele akce o stanovení 
výjimky 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 251/2016 

Podání dotační žádosti v rámci Výzvy č. 03_15_033 Ministerstva práce 
a sociálních věcí 

Stručný obsah: Podání Žádosti o poskytnutí podpory pro projekt „Zvýšení efektivity řízení 
statutárního města Liberec a jeho obchodních společností“ v rámci Výzvy č. 03_15_033 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem projektu je dosažení efektivního řízení města 
a městských obchodních společností, zvýšení informovanosti o jejich fungování a zvýšení 
možnosti představitelů statutárního města Liberec společnosti efektivně řídit. Náklady projektu 
budou spolufinancovány z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu 
nepřesáhnou 9 573 tis. Kč, z hoho dotace činí 9 094,35 tis. Kč (95%). Spoluúčast SML bude činit 
max. 478,65 tis. Kč (5%). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání Žádosti o poskytnutí podpory pro projekt „Zvýšení efektivity řízení statutárního města 
Liberec a jeho obchodních společností“ v rámci Výzvy č. 03_15_033 Ministerstva práce 
a sociálních věcí dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit Žádost o poskytnutí podpory v systému 
MS2014+ poskytovateli dotace 

T: 11. 4. 2016 (uzávěrka příjmu žádostí) 
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USNESENÍ Č. 252/2016 

Žádost o povolení použití znaku města 

Stručný obsah: Se žádostí o povolení použití znaku statutárního města Liberec na miniaturních 
modelech libereckých památek se na SML obrátil pan Tomáš Kučera. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku SML panu Tomáši Kučerovi, se sídlem v Chrudimi, Na Ostrově 152, IČ: 76310833 
v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, vyrozumět žadatele o přijatém 
usnesení rady města 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 253/2016 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a.s. 

Stručný obsah: Spol. Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve které je město společníkem, zaslala 
pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 1. 4. 2016 v 11,00 hodin 
v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu 
p. Tibora Batthyányho a navrhnout do funkce člena dozorčí rady paní Lenu Mlejnkovou. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec se sídlem Husova 
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933, která se koná dne 1. 4. 2016 
od 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese v Liberci IV, Revoluční 123/17 
včetně návrhu usnesení valné hromady 

n a v r h u j e  d e l e g o v a t  

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec 
na tuto valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., pana Tibora Batthyányho, 
primátora statutárního města Liberec 

a  n a v r h u j e  p o v ě ř i t  

delegovaného zástupce, aby hlasoval pro zvolení paní Leny Mlejnkové do funkce člena dozorčí 
rady 

USNESENÍ Č. 254/2016 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Euroregion Nisa 

Stručný obsah: Spol. Euroregion Nisa, ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na 
konání valné hromady společnosti, která se koná dne 22. 4. 2016 v 10,00 hodin v budově 
Libereckého kraje. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho. 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Euroregion Nisa se sídlem Liberec, Třída 1. máje 
858/26, 460 01, IČ 00832227, která se koná dne 22. 4. 2016 od 10,00 v budově Libereckého kraje 

a  n a v r h u j e  d e l e g o v a t  

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec 
na tuto valnou hromadu společnosti Euroregion Nisa, pana Tibora Batthyányho, primátora 
statutárního města Liberec 

USNESENÍ Č. 255/2016 

Inventarizační zpráva roku 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výsledky fyzické inventarizace majetku k 1. 10. 2015, skladových zásob k 31. 12. 2015, 
dokladových inventarizací k 31. 12. 2015 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních 
rozdílů dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 31. 3. 2016 

USNESENÍ Č. 256/2016 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2016 

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

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

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

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
navrženy v předložené zprávě 
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USNESENÍ Č. 257/2016 

Hodnocení 2. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2016 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které 
se konalo dne 25. února 2016, náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstka primátora 
Tomáše Kyselu, náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora Mgr. Jana 
Korytáře, tajemníka MML Ing. Jindřicha Fadrhonce 

USNESENÍ Č. 258/2016 

Organizační zajištění 3. ZM, 31. 3. 2016 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 3. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 31. března 2016 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti DPMLJ, a.s. k 31. 12. 2015 

4. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

5. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

6. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 

7. Majetkoprávní operace – záměr budoucího prodeje pozemků 

8. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM 

9. Majetkoprávní operace – záměr směny a prodeje pozemků 

10. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a.s. 

11. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Euroregion Nisa 

12. Zápis z kontroly č. 3/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec 
„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014“ 

13. Zápis z kontroly č. 8/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec 
„Kontrola projektu Volnočasové plochy Liberec I, včetně kontroly průběhu veřejné zakázky 
na dodavatele stavby projektu“ 

14. Zápis z kontroly č. 9/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec 
„Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a firmou Hold Production, 
s.r.o. a následného plnění s ní souvisejících nákladů“ 

15. Inventarizační zpráva roku 2015 

16. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného 
programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant 

17. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2016 

18. Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016 

19. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2016 
– 2020 
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20. Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci"  

21. Schválení Projektového záměru „Systém sídelní zeleně v Liberci“ 

22. SVS a.s. - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Varšavská 

23. Projektový záměr "Aglomerace Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje 
a prosperity" (ALiZi) a podání projektové žádosti o dotaci 

24. Zrušení zástavního práva v rámci ukončeného projektu „Rekonstrukce přístupové 
komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd“ 

25. Schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové 
sady“ 

26. Schválení Dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ - 
Aktualizace březen 2016 

27. Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

28. Účast v projektu "KINO³" v pozici Lead partnera a podání projektové žádosti 

29. Směnná smlouva - pozemky v k. ú. Starý Harcov 

30. Darovací smlouva - výstavba komunikace na p. p. č. 89 v k. ú. Karlinky 

31. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Kunratická 

32. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2015 

33. Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu SML 

34. Pověření Komunitních prací Liberec o.p.s. k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu, poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám na úklid budov ve vlastnictví SML 
v režimu tzv. in-house výjimky 

35. Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 

36. Zrušení sankce neposkytnutí dotací z Dotačního fondu SML 

37. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 2. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 25. 2. 2016  

38. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Zkrácená zpráva z hloubkové kontroly hospodaření s prvky forenzního auditu DPMLJ 

II. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE SML na rok 2016 

III. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti 
a činnosti odboru ekonomiky - leden a únor 2016 

IV. Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2016 
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Přílohy: 
k usnesení č. 180/2016 
k usnesení č. 181/2016 
k usnesení č. 182/2016 
k usnesení č. 183/2016 
k usnesení č. 184/2016 
k usnesení č. 186/2016 
k usnesení č. 194/2016 
k usnesení č. 205/2016 
k usnesení č. 206/2016 
k usnesení č. 211/2016 
k usnesení č. 213/2016 
k usnesení č. 216/2016 

k usnesení č. 217/2016 
k usnesení č. 219/2016 
k usnesení č. 220/2016 
k usnesení č. 221/2016 
k usnesení č. 222/2016 
k usnesení č. 223/2016 
k usnesení č. 224/2016 
k usnesení č. 225/2016 
k usnesení č. 227/2016 
k usnesení č. 229/2016 
k usnesení č. 230/2016 
k usnesení č. 231/2016 
k usnesení č. 232/2016 

k usnesení č. 234/2016 
k usnesení č. 236/2016 
k usnesení č. 237/2016 
k usnesení č. 239/2016 
k usnesení č. 240/2016 
k usnesení č. 245/2016 
k usnesení č. 246/2016 
k usnesení č. 249/2016 
k usnesení č. 251/2016 
k usnesení č. 252/2016 
k usnesení č. 255/2016 

 

V Liberci dne 23. března 2016 

Tomáš Kysela v.  r .  Mgr. Jan Korytář  v .  r .  
náměstek primátora náměstek primátora 
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Příloha č. 1

Návrh RO č.1A) 2016 -  Příjmy 60 731 438

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG B) Dotace 60 731 438 Kč
0 4112 1 10040000000 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - úprava na skutečnost odd. rozpočtu a financování / 000300120027 64 900 000 1 627 283 66 527 283
0 4116 22005 1 10147000000 Dotace MPO - činnost jednotných kontaktních míst odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 300 000 300 000
0 4116 13010 1 10148000000 Dotace MPSV - státní příspěvek na pěstounskou péči odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 312 000 312 000
0 4116 104113013 1 10332000000 Dotace z úřadu práce - veřejně prospěšné práce odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 10 572 10 572
0 4116 104513013 1 10332000000 Dotace z úřadu práce - veřejně prospěšné práce odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 49 428 49 428
0 4116 36517003 1 10354000000 Dotace MMR - vybranné elektronické služby odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 60 330 60 330
0 4116 33122 206 10262000000 Dotace MŠMT - prevence rizikového chování odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 40 000 40 000
0 4122 208 10244000000 Dotace KÚ - ZŠ Křižanská - funkce asistenta pedagoga odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 92 400 92 400
0 4122 213 10160000000 Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 81 206 81 206
0 4122 222 10161000000 Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 76 186 76 186
0 4122 6 10164000000 Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 417 240 417 240
0 4122 6 10164000000 Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 421 040 421 040
0 4122 8 10158000000 Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty pro seniory odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 9 600 9 600
0 4123 38585005 1 10360000000 Dotace RR - administrativní zajištění a řízení IPRM odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 2 298 206 2 298 206
0 4123 38585005 1 10361000000 Dotace RR - Volnočasové plochy odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 642 572 642 572
0 4223 38585505 1 10361000000 Dotace RR - Volnočasové plochy odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 20 143 690 20 143 690

4216 36517871 1 10354000000 Dotace MMR - vybrané elektronické služby odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 1 133 922 1 133 922
0 4216 36517871 1 10355000000 Dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Pazderkova - Haškova odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 8 195 230 8 195 230
0 4216 36517871 1 10356000000 Dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Dobiášova,Vratislavická odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 17 240 168 17 240 168
0 4216 36517871 1 10357000000 Dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Dobiášova,Krejčího odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 7 580 365 7 580 365

Příloha usnesení č. 181/2016



Příloha č. 2

Návrh RO č. 1A) 2016 -  Výdaje 26 469 237

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu 25 331 565

Odbor ekonomiky celkem      24 659 565
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6409 5901 1 20192000000 Úprava neinv. transferu v rámci souhrnného vztahu na skutečnost odd. rozpočtu a financování / 000300120027 32 010 046 1 627 283 33 637 329
6409 5901 1 20192000000 Rezerva - dotace MMR - předfinancováno z vlastních prostředků odd. rozpočtu a financování / 000300120027 33 637 329 11 415 668 45 052 997
6409 5901 1 20192000000 Rezerva-aministrativní zajištění a řízení IPRM-předfin. 11 616 614 11 616 614

Kancelář primátora 60 000
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6171 5169 22005 1 20035000000 Služby - inzerce, dotace JKM kancelá primátora /000100020000 0 60 000 60 000
Městská policie 60 000

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

5311 5011 104113013 1 20009000000 Platy změstnanců v pracovním poměru - dotace  Úřad práce Městská policie / 000110000000 74 004 10 572 84 576
5311 5011 104513013 1 20090000000 Platy změstnanců v pracovním poměru - dotace  Úřad práce Městská policie / 000110000000 345 996 49 428 395 424

Kancelář tajemníka 465 000
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6171 5011 22005 1 20009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odd. personální / 000200050005 0 134 000 134 000
6171 5031 22005 1 20011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení odd. personální / 000200050005 0 33 500 33 500
6171 5032 22005 1 20012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odd. personální / 000200050005 0 12 000 12 000
6171 5038 22005 1 20013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem odd. personální / 000200050005 0 500 500
6171 5011 13010 1 20009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odd. personální / 000200050005 0 180 000 180 000
6171 5031 13010 1 20011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení odd. personální / 000200050005 0 45 000 45 000
6171 5032 13010 1 20012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odd. personální / 000200050005 0 16 200 16 200
6171 5038 13010 1 20013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem odd. personální / 000200050005 0 800 800
6171 5139 22005 1 20004000000 Nákup materiálu odd.provozu a spr.budov /000200050009 0 4 000 9 500
6171 5169 22005 1 20394000000 Kopírovací služby odd.provozu a spr.budov /000200050009 0 5 500 5 500
6171 5169 22005 1 20395000000 Úklid budov, mytí oken, výtahů… odd.provozu a spr.budov /000200050009 0 20 000 20 000
6171 5156 13010 1 20019000000 Pohonné hmoty a maziva odd.provozu a spr.budov /000200050009 0 12 000 12 000
6171 5162 13010 1 2002400000 Služby telekomunikací a radiokomunikací odd.provozu a spr.budov /000200050009 0 1 500 1 500

Odbor informatiky a řízení procesů 30 500
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6171 5162 22005 1 20024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací odbor inf. a řízení procesů /000200110000 0 5 500 5 500
6171 5137 22005 1 20003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek odbor inf. a řízení procesů /000200110000 0 25 000 25 000

Odbor sociální péče 56 500
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

4399 5169 13010 1 20521000000 Pěstounská péče - výpomoc odd.sociálně právní ochr.dětí /000200090021 0 4 000 4 000
4399 5169 13010 1 20522000000 Pěstounská péče - respitní péče odd.sociálně právní ochr.dětí /000200090021 0 15 000 15 000
4399 5169 13010 1 20523000000 Pěstounská péče - odborná pomoc odd.sociálně právní ochr.dětí /000200090021 0 10 000 10 000
4399 5169 13010 1 20524000000 Pěstounská péče - vzdělávání odd.sociálně právní ochr.dětí /000200090021 0 27 500 27 500

D) Organizace města/ s účastí města a další PO 1 137 672

PAR RP ÚZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji 1 137 672
Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace 838 280

3529 5336  6 20586000000 Dotace KÚ - státní příspěvek odd. humanitní / 000500170040 0 417 240 417 240
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3529 5336  6 20586000000 Dotace KÚ - státní příspěvek odd. humanitní / 000500170040 0 421 040 421 040
Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace 9 600

3599 5336 8 20582000000 Dotace KÚ - projekty pro seniory odd. humanitní / 000500170040 0 9 600 9 600
Základní škola Orlí, příspěvková organizace 76 186

3113 5336 222 20935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 76 186 76 186
Základní škola Sokolovská, příspěvková organizace 81 206

3113 5336  213 20935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 81 206 81 206
Základní škola Ještědská, příspěvková organizace 40 000

3113 5336 33122 206 20931000000 Dotace MŠMT - prevence rizikového chování odd. školství a kultury / 000500170039 0 40 000 40 000
Základní škola Křižanská, příspěvková organizace 92 400

3113 5336  208 20935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 92 400 92 400
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G) Financování 34 262 201 Kč

Splátka revolvingového úvěru 

PAR RP ORG Název akce  Název oddělení rozpočet schv. návrh změny návrh  po změně

0 8124 19551000000 splátka rev.úvěru KB-IPRM Rochlice-Pazderkova odbor ekonomiky 0 7 689 382 7 689 382
0 8124 19550000000 splátka rev.úvěru KB-IPRM Rochlice-Dobiášova,Vratisl. odbor ekonomiky 0 13 099 508 13 099 508
0 8124 19548000000 splátka rev.úvěru KB-Otevřené město odbor ekonomiky 0 10 921 860 10 921 860
0 8124 19547000000 splátka rev.úvěru KB-administrativní zajištění IPRM odbor ekonomiky 0 545 994 545 994
0 8124 19549000000 splátka rev.úvěru KB-IPRM Rochlice-Dobiášova,Krejčího odbor ekonomiky 0 2 005 457 2 005 457
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Návrh RO č. 1B ) 2016 -  Příjmy 156 803 000

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG A) Nedaňové příjmy města 3 000 Kč
Příjmy z úroků 3 000 Kč

6310 2141 1 10012000003 Příijmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 -100 0
6310 2141 1 10012000003 Příijmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci kancelář primátora /000100020000 0 100 100
6310 2141 1 10013000007 Příijmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení odd. rozpočtu a financování / 000300120027 2000 -2000 0
6310 2141 1 10013000007 Příijmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení odd. rozvojové koncepce /000300140032 0 2000 2000
6310 2141 1 10014000004 Příijmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 -500 0
6310 2141 1 10014000004 Příijmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání odd. školství / 000500170039 0 500 500
6310 2141 1 10015000008 Příijmy z úroků Sportovní fond odd. rozpočtu a financování / 000300120027 7000 -7000 0
6310 2141 1 10015000008 Příijmy z úroků Sportovní fond odd. cestovního ruchu, kultury a sportu /000500160037 0 7000 7000
6310 2141 1 10016000006 Příijmy z úroků Kulturní fond odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 -500 0
6310 2141 1 10016000006 Příijmy z úroků Kulturní fond odd. cestovního ruchu, kultury a sportu /000500160037 0 500 500
6310 2141 1 10017000011 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení odd. rozpočtu a financování / 000300120027 10000 -10000 0
6310 2141 1 10017000011 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 10000 10000
6310 2141 1 10019000012 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení odd. rozpočtu a financování / 000300120027 14000 -14000 0
6310 2141 1 10019000012 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 14000 14000
6310 2141 1 10028000009 Příijmy z úroků Smuteční fond odd. rozpočtu a financování / 000300120027 5000 -5000 0
6310 2141 1 10028000009 Příijmy z úroků Smuteční fond odd. technické správy / 000600040003 0 5000 5000
6310 2141 1 10029000001 Příijmy z úroků Ekofond odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 -100 0
6310 2141 1 10029000001 Příijmy z úroků Ekofond odbor ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 100 100
6310 2141 1 10030000005 Příijmy z úroků Fond zdraví odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 -100 0
6310 2141 1 10030000005 Příijmy z úroků Fond zdraví odd. humanitní / 000500170040 0 100 100
6310 2141 1 10031000002 Příijmy z úroků Fond prevence odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 -100 0
6310 2141 1 10031000002 Příijmy z úroků Fond prevence odd. humanitní / 000500170040 0 100 100
6310 2141 1 10032000010 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení odd. rozpočtu a financování / 000300120027 2000 -2000 0
6310 2141 1 10032000010 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 2000 2000
6310 2141 1 10279000014 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 -500 0
6310 2141 1 10279000014 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 500 500
6310 2141 1 10280000015 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací odd. rozpočtu a financování / 000300120027 5000 -5000 0
6310 2141 1 10280000015 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací odd. technické správy / 000600040003 0 5000 5000
6310 2141 1 10281000016 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně odd. rozpočtu a financování / 000300120027 200 -200 0
6310 2141 1 10281000016 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně odbor ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 200 200
6310 2141 1 10282000017 Příijmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 -500 0
6310 2141 1 10282000017 Příijmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 500 500
6310 2141 1 10283000018 Příijmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. rozpočtu a financování / 000300120027 200 -200 0
6310 2141 1 10283000018 Příijmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní / 000500170040 0 200 200
6310 2141 1 10284000019 Příijmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 -500 0
6310 2141 1 10284000019 Příijmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 500 500
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6310 2141 1 10285000020 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 -500 0
6310 2141 1 10285000020 Příijmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 500 500
6310 2141 1 10286000021 Příijmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů odd. rozpočtu a financování / 000300120027 200 -200 0
6310 2141 1 10286000021 Příijmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů odd. přípravy a řízení projektů / 000300140044 0 200 200
6310 2141 1 10287000022 Příijmy z úroků Fond proinformační technologie odd. rozpočtu a financování / 000300120027 200 -200 0
6310 2141 1 10287000022 Příijmy z úroků Fond proinformační technologie odbor informatiky a řízení procesů / 000200110000 0 200 200
6310 2141 1 10348000023 Příijmy z úroků Fond pro rozvoj bytového fondu odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 500 500
6310 2141 1 10349000024 Příijmy z úroků Fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 500 500
6310 2141 1 10350000025 Příijmy z úroků Fond zdraví a prevence odd. humanitní / 000500170040 0 500 500
6310 2141 1 10351000026 Příijmy z úroků Fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 500 500
6310 2141 1 10352000027 Příijmy z úroků Fond vzdělávání odd. školství / 000500170039 0 500 500
6310 2141 1 10353000028 Příijmy z úroků Fond kultura a cestovního ruchu odd. cestovního ruchu, kultury a sportu /000500160037 0 500 500

RP UZ ORJ ORG B) Dotace 156 800 000 Kč

PAR Fond rozvoje - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu 140 000 000 Kč
4134 1 10002000011 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení škol.zař. odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 45 000 000 45 000 000

6330 4134 1 10002000012 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení kultur.zař. odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 6 000 000 6 000 000
6330 4134 1 10002000014 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení sport.zař. odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 6 000 000 6 000 000
6330 4134 1 10002000020 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 2 000 000 2 000 000
6330 4134 1 10002000020 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení ostatní odd.provozu a správy budov / 000200050009 0 1 000 000 1 000 000
6330 4134 1 10002000023 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení byt.fondu odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 8 000 000 8 000 000
6330 4134 1 10002000015 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení komunikací odb. ekologie a veř. prostoru / 000600040003 0 46 000 000 46 000 000
6330 4134 1 10002000016 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení veř.zeleně odd. správy objektů a zařízení / 000400180000 0 6 000 000 6 000 000
6330 4134 1 10002000017 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro výkupy nemovitostí odd.maj. evidence a dispozic / 000600130030 0 2 300 000 2 300 000
6330 4134 1 10002000017 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení  projektů / 000300140033 0 6 700 000 6 700 000
6330 4134 1 10002000019 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opr. a rozvoj energet.zař. odd. přípravy a řízení  projektů / 000300140033 0 2 000 000 2 000 000
6330 4134 1 10002000024 Příjem na běžný účet fondu-Fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení  projektů / 000300140033 0 2 000 000 2 000 000
6330 4134 1 10002000021 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro kofinancování evropských pr. odd. získávání dotací / 000300140044 0 3 000 000 3 000 000
6330 4134 1 10002000018 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní / 000500170040 0 2 000 000 2 000 000
6330 4134 1 10002000022 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů / 00020011000 0 2 000 000 2 000 000

6330 Dotační fondy - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu 16 800 000 Kč
4134 1 10002000001 Příjem na běžný účet fondu-Ekofond odd. správy objektů a zařízení / 000400180000 0 1 500 000 1 500 000

6330 4134 1 10002000008 Příjem na běžný účet fondu-Sportovní fond odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 10 000 000 10 000 000
6330 4134 1 10002000028 Příjem na běžný účet fondu-Fond kultury a cest. ruchu odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 1 700 000 1 700 000
6330 4134 1 10002000025 Příjem na běžný účet fondu-Fond zdraví a prevence odd. humanitní / 000500170040 0 1 500 000 1 500 000
6330 4134 1 10002000026 Příjem na běžný účet fondu-Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení  projektů / 000300140033 0 800 000 800 000
6330 4134 1 10002000027 Příjem na běžný účet fondu-Fond vzdělávání odd. školství / 000500170039 0 1 300 000 1 300 000
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Návrh RO č. 1B) 2016 -  Výdaje 156 803 000 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po 

změně

B) Odbory magistrátu
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 1 000 000

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

2143 5169 1 0020291000000 Přesun ze Sportovního fondu (snížení) - přímá podpora sportovních akcí odd.cest. ruchu, kultury a sportu / 000500160037 0 1 000 000 1 000 000

Odbor ekonomiky -118 500

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva odd. rozpočtu a financování / 00300120027 32 010 046 -24 000 31 986 046

6310 5163 1 0020159000002 Služby peněžních ústavů - Fond prevence odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020160000010 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení  sociálních zař. odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020161000007 Služby peněžních ústavů - Městský fond rozvoje bydlení odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020162000004 Služby peněžních ústavů -Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020163000001 Služby peněžních ústavů - Ekofond odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020164000003 Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spolupráci odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020165000005 Služby peněžních ústavů - Fond zdraví odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020166000008 Služby peněžních ústavů - Sportovní fond odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020167000006 Služby peněžních ústavů - Kulturní fond odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020168000011 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení  školských zař. odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020169000012 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení  kulturních zař. odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020170000009 Služby peněžních ústavů - Smuteční fond odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020985000014 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení  sportovních zař. odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020986000015 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení  komunikací odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020987000016 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení  veřjné zeleně a prostoruodd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020988000017 Služby peněžních ústavů - Fond pro výkupy nemovitostí odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020989000018 Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020990000019 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020991000020 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020992000021 Služby peněžních ústavů - Fond pro kofinancování evropských projektů odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

6310 5163 1 0020993000022 Služby peněžních ústavů - Fond pro informační technologie odd. rozpočtu a financování / 00300120027 4 500 -4 500 0

E) Fond rozvoje 140 067 500 Kč

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 45 004 500
6330 5349 1 0020030000011 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 45 000 000 45 000 000
6310 5163 1 0020168000011 Služby peněžních ústavů odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 4 500 4 500
6409 5901 1 0020192000011 Rezerva fondu - snížení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 634 294 -634 294 0
3113 5171 1 0020228000011 Opravy vypl. z aktuálního technického stavu ZŠ odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 18 000 000 -1 800 000 16 200 000
3113 6121 1 0020770000011 Investiční akce ZŠ odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 3 000 000 1 800 000 4 800 000
3113 6121 1 0020958000011 ZŠ Sokolovská - odvětrání kuchyně odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 800 000 300 000 1 100 000
3111 6121 1 0020769000011 Investiční akce MŠ odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 2 800 000 334 294 3 134 294

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení 4 500
6310 5163 1 0020160000010 Služby peněžních ústavů odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 4 500 4 500
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Městský fond rozvoje bydlení 4 500
6310 5163 1 0020161000007 Služby peněžních ústavů odd. rozvojové koncepce / 000300140032 0 4 500 4 500

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení , 6 004 500
6330 5349 1 0020030000012 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 6 000 000 6 000 000
6310 5163 1 0020169000012 Služby peněžních ústavů odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 4 500 4 500
3319 5171 1 0020930000012 Opravy kulturních zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 2 900 000 -1 050 000 1 850 000
3311 5171 1 0020230000012 DFXŠ, Naivní divadlo - opravy odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 000 000 250 000 1 250 000
3311 6121 1 0021001000012 Investice ko kulturních zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 000 000 800 000 1 800 000

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 6 004 500
6330 5349 1 0020030000014 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 6 000 000 6 000 000
6310 5163 1 0020985000014 Služby peněžních ústavů odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 4 500 4 500

Fond pro opravy a vybavení ostatní 3 004 500
6330 5349 1 0020030000020 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. provozu a správy budov / 000200050009 0 1 000 000 1 000 000
6330 5349 1 0020030000020 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 2 000 000 2 000 000
6310 5163 1 0020991000020 Služby peněžních ústavů odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 4 500 4 500

Fond pro opravy a vybavení bytového fondu 8 004 500
6330 5349 1 0020030000023 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 8 000 000 8 000 000
6409 5901 1 0020192000023 Rezerva fondu - snížení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 800 000 -800 000 0
3612 6121 1 0021048000023 Investice do bytových objektů odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 7 200 000 800 000 8 000 000
6310 5163 1 0021069000023 Služby peněžních ústavů odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 4 500 4 500

Fond pro opravy a vybavení komunikací 46 004 500
6330 5349 1 0020030000015 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. technické správy / 000600040003 0 46 000 000 46 000 000
6310 5163 1 0020986000015 Služby peněžních ústavů odd. technické správy / 000600040003 0 4 500 4 500

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně 6 004 500
6330 5349 1 0020030000016 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odb. ekologie a veřejného prostoru 0 6 000 000 6 000 000
6310 5163 1 0020987000016 Služby peněžních ústavů odb. ekologie a veřejného prostoru 0 4 500 4 500

Fond výkupy nemovitostí 9 004 500
6330 5349 1 0020030000017 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 0 2 300 000 2 300 000
6330 5349 1 0020030000017 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 6 700 000 6 700 000
6310 5163 1 0020988000017 Služby peněžních ústavů odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 4 500 4 500
2212 6130 1 0020865000017 výkupy pozemků odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 6 700 000 -1 005 740 5 694 260
2212 6121 1 0021077000017 Hřiště Vesec - výkup odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 1 005 740 1 005 740

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 2 004 500
6330 5349 1 0020030000019 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 2 000 000 2 000 000
6310 5163 1 0020990000019 Služby peněžních ústavů odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 4 500 4 500

Fond cyklodoprava 2 004 500
6330 5349 1 0020030000024 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 2 000 000 2 000 000
6310 5163 1 0021070000024 Služby peněžních ústavů odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 4 500 4 500

Fond pro kofinancování evropských projektů 3 004 500
6330 5349 1 0020030000021 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. získávání dotací / 000300140044 0 3 000 000 3 000 000
6310 5163 1 0020992000021 Služby peněžních ústavů odd. získávání dotací / 000300140044 0 4 500 4 500

Fond pro rozvoj sociálního bydlení 2 004 500
6330 5349 1 0020030000018 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. humanitní / 000500170040 0 2 000 000 2 000 000
6310 5163 1 0020989000018 Služby peněžních ústavů odd. humanitní / 000500170040 0 4 500 4 500

Fond pro informační technologie 2 004 500
6330 5349 1 0020030000022 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odb. informatiky a řízení procesů /000200110000 0 2 000 000 2 000 000
6310 5163 1 0020993000022 Služby peněžních ústavů odb. informatiky a řízení procesů /000200110000 0 4 500 4 500

Příloha usnesení č. 182/2016



Příloha č. 2

E) Dotační fondy 15 854 000 Kč

Fond prevence 4 500
6310 5163 1 0020159000002 Služby peněžních ústavů odd, humanitní / 000500170040 0 4 500 4 500

Fond pro partnerskou spolupráci 4 500
6310 5163 1 0020164000003 Služby peněžních ústavů kancelář primátora / 000100020000 0 4 500 4 500

Fond zdraví 4 500
6310 5163 1 0020165000005 Služby peněžních ústavů odd. humanitní / 000500170040 0 4 500 4 500

Kulturní fond 4 500
6310 5163 1 0020167000006 Služby peněžních ústavů odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 4 500 4 500

Smuteční fond 4 500
6310 5163 1 0020170000009 Služby peněžních ústavů odd. technické správy /000600040003 0 4 500 4 500

Ekofond 1 504 500
6330 5349 1 0020030000001 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 1 500 000 1 500 000
6409 5901 1 0020192000001 Rezerva pro Ekofond odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 1 500 000 -1 500 000 0
6310 5163 1 0020163000001 Služby peněžních ústavů odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 4 500 4 500
3745 5229 1 0020510000001 Program Ekologie - Ekologická výchova a osvěta, ochrana přírody….. odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 600 000 600 000
3745 5222 1 0020025000001 Program Veřejná zeleň - Údržba. ochrana a tvorba veřejné zeleně odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 700 000 700 000
3727 5221 1 0020350000001 Program Odpady - Třídění, využívání a zneškodnění odpadů odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 200 000 200 000

Sportovní fond 9 004 500
6330 5349 1 0020030000008 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 10 000 000 10 000 000
6409 5901 1 0020192000008 Rezerva pro Sportovní fond (snížení) odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 11 000 000 -1 000 000 10 000 000
6409 5901 1 0020192000008 Rezerva pro Sportovní fond (rozdělení do položek) odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 -8 500 000 -8 500 000
6310 5163 1 0020166000008 Služby peněžních ústavů odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 4 500 4 500
3419 5222 1 0020025000008 Program  Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže - sportující děti….. odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 7 000 000 7 000 000
3419 5212 1 0020505000008 Program Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce - propagace… odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 1 000 000 1 000 000
3419 5493 1 0020507000008 Program Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce - propagace… odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 500 000 500 000

Fond zdraví a prevence 1 504 500
6330 5349 1 0020030000025 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. humanitní / 000500170040 0 1 500 000 1 500 000
6330 5901 1 0020192000025 Rezerva pro Fond zdraví a prevence odd. humanitní / 000500170040 1 500 000 -1 500 000 0
6310 5163 1 0021071000025 Služby peněžních ústavů odd. humanitní / 000500170040 0 4 500 4 500
6409 5221 1 0020350000025 Program Prevence civilizačních chorob, podpora aktivit zdrav.život.stylu odd. humanitní / 000500170040 0 400 000 400 000
4379 5222 1 0020025000025 Program Primární  prevence sociálně patologických jevů - návykové látky… odd. humanitní / 000500170040 0 400 000 400 000
4379 5223 1 0020504000025 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování odd. humanitní / 000500170040 0 400 000 400 000
4349 5339 1 0020509000025 Program Protidrogová politika - protidrogová politika…. odd. humanitní / 000500170040 0 200 000 200 000
4379 5331 1 0020026000025 Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy odd. humanitní / 000500170040 0 100 000 100 000

Fond rozvojové spolupráce 804 500
6330 5349 1 0020030000026 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 800 000 800 000
6409 5901 1 0020192000026 Rezerva pro Fond rozvojové spolupráce kancelář primátora 800 000 -500 000 300 000
6310 5163 1 0021072000026 Služby peněžních ústavů odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 4 500 4 500
6171 5221 1 0020350000026 Program Partnerská spolupráce - podpora spolupráce, partnerská města odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 300 000 300 000
6171 5221 1 0020350000026 Program Zahraniční pomoc odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 200 000 200 000

Fond vzdělávání 1 304 500
6330 5349 1 0020030000027 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. školství / 000500170039 0 1 300 000 1 300 000
6409 5901 1 0020192000027 Rezerva pro Fond vzdělávání odd. školství / 000500170039 1 300 000 -1 300 000 0
6310 5163 1 0021073000027 Služby peněžních ústavů odd. školství / 000500170039 0 4 500 4 500
3299 5213 1 0020506000027 Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cíl.sk. odd. školství / 000500170039 0 200 000 200 000
3299 5221 1 0020350000027 Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cíl.sk. odd. školství / 000500170039 0 200 000 200 000
3299 5223 1 0020504000027 Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ odd. školství / 000500170039 0 400 000 400 000
3299 5222 1 0020025000027 Program Další vzdělávání a celoživotní učení odd. školství / 000500170039 0 300 000 300 000
3299 5339 1 0020509000027 Program Soutěže a školní časopisy odd. školství / 000500170039 0 200 000 200 000
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Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 4 500
6310 5163 1 0020162000004 Služby peněžních ústavů odd. školství / 000500170039 0 4 500 4 500

Fond kultury a cestovního ruchu 1 704 500
6330 5349 1 0020030000028 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 1 700 000 1 700 000
6310 5163 1 0021074000028 Služby peněžních ústavů odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 4 500 4 500
6409 5901 1 0020192000028 Rezerva pro Fond kultury a cestovního ruchu odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 1 700 000 -1 350 000 350 000
3319 5213 1 0020506000028 Program Živá kultura v centru města - podpora živých  veř.vystoupení odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 280 000 280 000
3319 5221 1 0020350000028 Program Kulturní projekty na území města Liberec - např. festivaly, koncerty odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 400 000 400 000
3319 5222 1 0020025000028 Program Liberec jako turistická destinace - podpora rozšíření turist.nabídky odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 300 000 300 000
3319 5222 1 0020025000028 Program Publikace, tisky a další média - podpora foto, audio záznamů… odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 370 000 370 000
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Návrh RO č. 1C) 2016_ Příjmy 26 509 933 Kč

Název akce  

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů

B) Dotace 16 350 000 Kč
PAR RP ORJ ORGFOND rozvoje - konsolidační položka, příjem na běžný účet fondu
6330 4134 10010002000011 Příjem na BÚ fondu-fond pro opravy a vyb.škol.zař. oddělení správy objektů a zařízení/00060013003145 000 000 7 050 000 52 050 000 konsolidační položka pro příjem na běžný účet fondu

6330 4134 10010002000014 Příjem na BÚ fondu-fond pro opravy a vyb.sportovních zař.oddělení správy objektů a zařízení/0006001300316 000 000 4 800 000 10 800 000 konsolidační položka pro příjem na běžný účet fondu

6330 4134 10010002000015 Příjem na BÚ fondu-fond pro opravy a vybavení komunikacíoddělení technické správy/ 00060004000346 000 000 3 000 000 49 000 000 konsolidační položka pro příjem na běžný účet fondu

6330 4134 10010002000023 Příjem na BÚ fondu-fond pro opravy a rozvoj bytového fonduoddělení správy objektů a zařízení/0006001300318 000 000 1 500 000 9 500 000 konsolidační položka pro příjem na běžný účet fondu

PAR RP ORJORGC) Příjmy z hospodářské činnosti města 1 645 910 Kč

6330 4131 10010041000000 Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města odd. rozpočtu a financování/00030012002717 180 000 1 645 910 18 825 910 po úpravě na listu  VHČ_1C2016

PAR RP ORJORGE) Fondy oprav a investic -616 311 Kč

3311 2122 40010090000000 Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy odděleni školství/000500170039 2 430 151 -615 990 1 814 161 oprava příjmů z odpisů, návrh s chybnou částkou

1032 2122 90010254000000 Odvodsy - odpisy Městské lesy odbor ekologie a veřejného prostoru/00040018000020 000 -321 19 679 úprava odpisů dle odpisového plánu

PAR RP ORJORGH) Ostatní příjmy 9 130 334 Kč
6310 2141 10010358000000 Příjmy z úroků - Směnečný program odd. rozpočtu a financování/0003001200270 500 500 nový příjem

6171 2111 10010096000000 Příjmy -poskytování služeb a výrobků odd. provozu a správy budov/000200050009155 000 480 000 635 000 úprava v položkách - přesun z 2132

3639 2132 10010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. provozu a správy budov/000200050009730 000 -480 000 250 000 úprava v položkách - přesun na 2111

6171 2329 10010034000000 Příjmy - ostatní nedaňové oddělení personální/000200050005 0 691 691 nový příjem - vratka

3319 2321 10010331000000 Přijaté neinvestiční dary odd.cestovního ruchu/000500160037 0 8 000 8 000 nový příjem - dar na kulturní program

3632 2111 10010185000000 Příjmy za služby - hřbitovní místa odd. technické správy/000600040003200 000 794 854 994 854 převod z depozitního účtu

2221 2324 200010163000000 Příspěvek na provozní ztrátu odd. technické správy/0006000400033 278 783 4 753 519 8 032 302 uzavřený dodatek č. 26 s DPMLJ

2221 2324 200010278000000 Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava odd. technické správy/00060004000315 765 000 92 020 15 857 020 uzavřený dodatek č. 27 s DPMLJ

3319 2321 10010331000000 Přijaté neinvestiční dary kancelář primátora/000100020000 0 80 000 80 000 Ples primátora - dary - Pivovar Svijany, Severočeská vodárenská společnost, Mlýn Perner

5311 2111 10010001000000 Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách městská policie/000110000000 734 121 2 385 000 3 119 121 Veřejnoprávní smlouva - pokračování od 4/2016 do 12/2016

5311 2111 10010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků městská policie/000110000000 0 20 000 20 000 nový příjem za rekvalifikační kurz strážníků Městské policie z Hrádku nad Nisou

6171 2111 10010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odbor správní a živnostenský/000200080000129 000 -29 000 100 000 patří do VHČ - přesun do výnosů na výnosy z prodeje služeb za propagační materiál

5512 2324 10010095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady oddělení krizového řízení/000200050008 0 16 800 16 800 nový příjem od pojišťovny za spoluúčast JSDH na likvidaci dopravní nehody

2143 2229 10010180000000 Ostatní přijaté vratky transferů odd. městské informační centrum/0005001600380 30 200 30 200 vrácený příspěvek od KČT Ještědská oblast

3639 2131 10010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků oddělení rozvojové koncepce/0003001400329 000 43 750 52 750 navýšení dle uzavřených smluvních vztahů

6171 2322 10010146000000 Přijaté pojistné události odd. rozpočtu a financování/0003001200270 934 000 934 000 přijaté pojistné plnění za škodní události
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Návrh RO č. 1C) 2016_ Výdaje 64 509 933 Kč

Název akce  
rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po 

změně vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů

B) Odbory magistrátu 28 546 198

Odbor strategického rozvoje a dotací     2 672 112
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 462 112

6171 5137 10021075000000 Podpora terénní práce (vybavení) oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 46 446 46 446 projekt Podpora terénní práce - přesun financí z oddělení školství

6171 5167 10021075000000 Podpora terénní práce (semináře) oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 14 000 14 000 projekt Podpora terénní práce - přesun financí z oddělení školství

6171 5169 10020247000000 Služby - náklady projektové kanceláře oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 600 000 600 000
6171 5021 10020238000000 Ostatní osobní výdaje - podíl SML  k dotacím SR oddělení přípravy a řízení projektů/000300140033600 000 -198 334 401 666 přesun na projekt Podpora terénní práce - oddělení personální

kapitálové výdaje 2 210 000

3412 6121 10021xxxxxxx0100 Revital.fotbal.stadionu Vesec - AD+PD, vl.prostř. oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 100 000 100 000 nový záměr Revitalizace fotbalového stadionu - příprava za 350 000 Kč

3412 6121 10021xxxxxxx0200 Revital.fotbal.stadionu Vesec - AD+PD, dotace oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 150 000 150 000 nový záměr dtto

3412 6121 10021xxxxxxx0300 Revital.fotbal.stadionu Vesec - TDI, vl.prostř. oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 32 000 32 000 nový záměr dtto

3412 6121 10021xxxxxxx0400 Revital.fotbal.stadionu Vesec - TDI, dotace oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 48 000 48 000 nový záměr dtto

3412 6121 10021xxxxxxx1100 Revital.fotbal.stadionu Vesec - administrace, vl.prostř. oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 8 000 8 000 nový záměr dtto

3412 6121 10021xxxxxxx1200 Revital.fotbal.stadionu Vesec - administrace, dotace oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 12 000 12 000 nový záměr dtto

6171 6111 10020867000000 Integrovaný systém řízení SML - licence oddělení přípravy a řízení projektů/0003001400330 39 400 39 400 splátka licence programu Croseus v rámci projektu

6171 6121 10020264000000 Příprava projektů oddělení získávání dotací/0003001400444 000 000 -39 400 3 960 600 převod na splátku licence programu Croseus z rámce projektů

6171 6121 10021018000100 Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozhodnutí oddělení získávání dotací/000300140044500 000 2 000 000 2 500 000 nový záměr Kino Varšava za 2 400 000 Kč

6171 6121 10021018001100 Kino Varšava - administrace (příprava VZ, žádost…) oddělení získávání dotací/0003001400440 400 000 400 000 nový záměr dtto

6171 6121 10021xxxxxxx0100 Centrum aktiv.života (záz.pro komunit.činn.)-PD,studie oddělení získávání dotací/0003001400440 500 000 500 000 nový záměr Centrum aktivního odpočinku za 500 000 Kč

6171 6121 10021xxxxxxx0100 Terminál BUS (vč.park.domu+zázemí pro AN)-PD,studie oddělení získávání dotací/0003001400440 500 000 500 000 nový záměr Terminál BUS za 500 000 Kč

6171 6121 10020264000000 Příprava projektů oddělení získávání dotací/0003001400444 000 000 -1 540 000 2 460 000 na částečné pokrytí nových záměrů viz výše

Odbor ekonomiky -9 557 941
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje -9 557 941

6409 5901 10020192000000
rezerva

oddělení rozpočtu a financování / 000300120027
32 010 046 -38 197 731

návrh RO 1A) 2015 do rezervy 1 627 283Kč a 11 415 668 Kč a 1 752 212 Kč a 9 864 401 

Kč, návrh 1B) z rezervy na poplatky fondů - 24 000 Kč, rezerva po RO 1A) + 1B)+1C) bude 

ve výši 18 447 879 Kč

6171 5166 10020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby oddělení rozpočtu a financování / 0003001200271 200 000 1 000 000 2 200 000 refinancování dluhopisu

6310 5163 10021076000000 Služby peněžních ústavů - Směnečný program oddělení rozpočtu a financování / 0003001200270 4 200 4 200 nový výdej - dorozpočtováno

6310 5141 10020140000000 Splátka úroků dluhopisu oddělení rozpočtu a financování / 00030012002775 440 000 -612 220 74 827 780 aktuální výpočet úroků z ČS (za 1.pololetí 2016)

6310 5141 10020854000000 Splátka úroků - směnka oddělení rozpočtu a financování / 00030012002728 400 000 16 922 000 45 322 000 aktuální výpočet úroků z ČS (za 1.pololetí 2016)

6310 5146 10020903000000 Úrokový SWAP oddělení rozpočtu a financování / 00030012002728 800 000 11 325 810 40 125 810 aktuální výpočet úroků z ČS (za 1.pololetí 2016)

Kancelář primátora 846 000
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 846 000

3349 5139 10021063000000 Liberecký zpravodaj kancelář primátora/ 0001000200001 500 000 650 000 2 150 000 navýšení na tisk zpravodaje a software pro zpravodaj

6171 5169 10020006000000 Nákup ostatních služeb kancelář primátora/ 00010002000080 800 116 000 196 800 kryto výnosy

6171 5175 10020008000000 Pohoštění kancelář primátora/ 000100020000500 000 80 000 580 000 kryto příjmy

Městská policie 6 660 082
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 5 380 082

5311 5011 10020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Městská policie/ 000110000000

31 420 000 3 139 105 34 559 105
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5031 10020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Městská policie/ 000110000000

7 853 000 784 776 8 637 776
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5032 10020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Městská policie/ 000110000000

2 832 000 282 519 3 114 519
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5134 10020014000000 Prádlo, oděv a obuv
Městská policie/ 000110000000

550 000 200 000 750 000
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5137 10020003000000 Drbobný hmotný dlouhodobý majetek
Městská policie/ 000110000000

920 000 106 000 1 026 000
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5139 10020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený
Městská policie/ 000110000000

664 200 275 000 939 200
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem
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5311 5156 10020019000000 Pohonné hmoty a maziva
Městská policie/ 000110000000

730 000 60 000 790 000
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5167 10020130000000 Školení a vzdělávání strážníků
Městská policie/ 000110000000

100 000 40 000 140 000
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5169 10020132000000 Stravné
Městská policie/ 000110000000

731 800 366 600 1 098 400
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5169 10020006000000 Nákup ostatních služeb
Městská policie/ 000110000000

428 600 16 000 444 600
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5172 10020136000000 Programové vybavení
Městská policie/ 000110000000

100 000 110 000 210 000
náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 5171 10020007000000 Opravy a udržování Městská policie/ 000110000000576 000 82 576 082 přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozené vozidlo)

kapitálové výdaje 1 280 000

5311 6111 10020867000000 Integrovaný systém řízení SML - SW
Městská policie/ 000110000000

0 90 000 90 000 náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 6122 10020138000000 Stroje , přístroje
Městská policie/ 000110000000

0 190 000 190 000 náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

5311 6123 10020139000000 Dopravní prostředky
Městská policie/ 000110000000

0 1 000 000 1 000 000 náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s 

Frýdlantem

Odbor ekologie a veřejného prostoru 5 050 000
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 5 050 000

3745 5171 10020007000000 Opravy a udržování - údržba ploch odbor ekologie a veřejného prostoru/ 0004001800000 2 400 000 2 400 000 údržba ploch v majetku města

3326 5151 10020087000000
Studená voda - provoz pomníků, plastik

odbor ekologie a veřejného prostoru/ 000400180000
0 200 000 200 000 platby záloh elektřiny a vody na EP přešly ze SM v 11/2015, proto nebyly tyto položky vůbec 

zařazeny do návrhu rozpočtu EP na 2016, původně 180 000 Kč, nyní došlo k navýšení záloh

3326 5154 10020088000000
Elektrická energie - provoz pomníků, plastik

odbor ekologie a veřejného prostoru/ 000400180000
0 200 000 200 000 platby záloh elektřiny a vody na EP přešly ze SM v 11/2015, proto nebyly tyto položky vůbec 

zařazeny do návrhu rozpočtu EP na 2016, původně 180 000 Kč, nyní došlo k navýšení záloh

2212 5171 10020073000000 Opravy a udržování - vodní toky
odbor ekologie a veřejného prostoru/ 000400180000

200 000 2 000 000 2 200 000 do návrhu rozpočtu 2016 si odbor EP nárokoval 3 000 000 Kč, dle PD postačí 2 000 000 Kč, 

v roce 2015 odbor EP nečerpal a vracel 900 000 Kč do rozpočtu

3727 5339 10020113000000 Recyklace odpadu
odbor ekologie a veřejného prostoru/ 000400180000

0 250 000 250 000 podpora sběrných dvorků, trvalá položka dříve odboru SM, nyní EP, v návhru rozpočtu 

odbor EP nárokoval 250 000 Kč

Odbor správy veřejného majetku 2 098 075
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 598 075

2219 5169 10021032000000 Parkovací systém - provoz parkovacího systému oddělení technické správy/ 0006000400033 050 000 -1 970 000 1 080 000 přesun do správy Městské policie

2219 5169 10021039000000 Parkovací systém - dohled, represe MP oddělení technické správy/ 0006000400032 285 000 -2 285 000 0 přesun do správy Městské policie

2221 5213 200020534000000 Příspěvek na provozní ztrátu oddělení technické správy/ 0006000400033 278 783 4 753 519 8 032 302 uzavřený dodatek č. 26 s DPMLJ - kryto příjmy

2221 5213 200020963000000 Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava oddělení technické správy/ 00060004000315 765 000 92 020 15 857 020 uzavřený dodatek č. 27 s DPMLJ - kryto příjmy

6171 5169 10020006000000 Nákup ostatních služeb oddělení technické správy/ 0006000400032 300 000 7 536 2 307 536 přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozené dopravní značení)

kapitálové výdaje 1 500 000

2212 6121 10020078000000 Přístřešky aut.zastávek, přechody, chodníky-realizace
odbor správy veřejného majetku/ 000600040003

1 200 000 1 500 000 2 700 000 příprava projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci" (na projektovou dokumentaci, na 

studii proveditelnosti, ….)

Odbor majetkové správy 6 059 174
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 3 259 174

3111 5139 10020222000000 Nákup materiálu MŠ oddělení správy objektů a zařízení/000600130031200 000 200 000 400 000 nákupy nábytku

3113 5139 10020222000000 Nákup materiálu ZŠ (Sokolovská, Česká, 5. května) oddělení správy objektů a zařízení/000600130031
200 000 500 000 700 000 dovybavení tříd po navýšení kapacit - peníze potřebujeme na léto. Jedině kdy to můžeme 

realizovat, jsou letní prázdniny

6171 5171 10020407000000 Opravy budov oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 600 000 600 000 opravy LVT - především havarijní stav střech, aby do objektů nezatékalo, opravy 

klempířských funkcí, výplní

6171 5169 10020748000000 Nákup služeb, objekty ve správe MSSO oddělení správy objektů a zařízení/000600130031500 000 500 000 1 000 000
služby LVT - nutné nátěry, úklid, údržba zeleně, deratizace podhledu, PD na opravy LVT

3111 5169 10020227000000 Nákup služeb MŠ oddělení správy objektů a zařízení/000600130031400 000 500 000 900 000 MŠ - stavební práce odstranění legionely

3113 5169 10020226000000 Nákup služeb ZŠ oddělení správy objektů a zařízení/000600130031500 000 300 000 800 000 ZŠ - TDI, PD opravy

6171 5171 10020928000000 Opravy z pojistných událostí oddělení správy objektů a zařízení/000600130031
0 659 174 659 174 přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do MŠ V Zahradě a MŠ Srdíčko, vytopení 

MŠ Klášterní a MŠ Kamarád)

PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje 2 800 000

6171 6121 10021xxx000000 Technopark (areál LVT) - PD, příprava oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 2 500 000 2 500 000 nový záměr Technopark za 2 500 000 Kč

6171 6121 10020941000000Investice do budov MSSO oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 300 000 300 000 vytápění objektů - návrh řešení - Teplárna

Odbor  cestovního ruchu, kultury a sportu 11 832 200
PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje 11 000 000
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6409 6201 280020762000000Nákup majetkových podílů SAJ odd.cestovního ruchu, kultury a sportu/0005001600370 11 000 000 11 000 000 propad příjmů - příplatek mimo základní kapitál 

PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 832 200

3319 5169 10020337000000 Koncerty a ostatní služby odd.cestovního ruchu, kultury a sportu/000500160037250 000 8 000 258 000 zařazení přijatého daru na kulturní program

2143 5139 10020288000000 Rozvoj cestovního ruchu odd.cestovního ruchu, kultury a sportu/000500160037100 000 -70 000 30 000 převod na personální odd. na dohody pro brigádníky

2143 5169 10020288000000 Rozvoj cestovního ruchu odd.cestovního ruchu, kultury a sportu/000500160037800 000 220 000 1 020 000 provoz expozice "Zapomenuté dějiny města Liberec" pro Archu 13

6171 5169 10020006000000 Nákup ostatních služeb odd.cestovního ruchu, kultury a sportu/0005001600370 50 000 50 000 na znalecké posudky

2143 5169 10020006000000 Nákup ostatních služeb odd.městské informační centrum/000500160038100 000 30 200 130 200 vrácený příspěvek od KČT Ještědská oblast

2143 5169 10021xxxxxxxxxx Sochy - tlumočení, překlad odd.městské informační centrum/0005001600380 90 000 90 000 předfinancování projektu Sochy ve výši 347 000 Kč

2143 5137 10021xxxxxxxxxx Sochy - informační a výstavní materiál odd.městské informační centrum/0005001600380 190 000 190 000 dtto
2143 5175 10021xxxxxxxxxx Sochy - pohoštění odd.městské informační centrum/0005001600380 10 000 10 000 dtto
2143 5173 10021xxxxxxxxxx Sochy - cestovné odd.městské informační centrum/0005001600380 17 000 17 000 dtto
2143 5169 10021xxxxxxxxxx Sochy - mediální kampaň odd.městské informační centrum/0005001600380 26 000 26 000 dtto
2143 5194 10021xxxxxxxxxx Sochy - dárkovina odd.městské informační centrum/0005001600380 14 000 14 000 dtto
2143 5169 10021xxxxxxxxxx Rytíř - tlumočení, překlad odd.městské informační centrum/0005001600380 30 000 30 000 předfinancování projektu Rytíř ve výši 247 000 Kč

2143 5175 10021xxxxxxxxxx Rytíř - pohoštění odd.městské informační centrum/0005001600380 5 000 5 000 dtto
2143 5173 10021xxxxxxxxxx Rytíř - cestovné odd.městské informační centrum/0005001600380 17 000 17 000 dtto
2143 5169 10021xxxxxxxxxx Rytíř - externí poradci odd.městské informační centrum/0005001600380 35 000 35 000 dtto
2143 5137 10021xxxxxxxxxx Rytíř - propagační materiál odd.městské informační centrum/0005001600380 70 000 70 000 dtto
2143 5169 10021xxxxxxxxxx Rytíř - propagace v médiích odd.městské informační centrum/0005001600380 90 000 90 000 dtto

Odbor školství a sociálních věcí -300 500
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje -300 500

4399 5169 10020355000000 Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti oddělení humanitní/0005001700402 200 000 -300 500 1 899 500 přesun na sociální automobil a na podporu terénní práce

Kancelář tajemníka 2 986 996
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 2 636 996

6171 5011 10020009000000 Platy zaměstnancům v pracovním poměru oddělení personální/ 000200050005126 113 000 1 402 000 127 515 000 usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační 

struktura

6171 5031 10020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení oddělení personální/ 00020005000531 779 000 350 500 350 500 usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační 

struktura

6171 5032 10020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění oddělení personální/ 00020005000511 441 000 126 200 126 200 usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační 

struktura

6171 5038 10020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem oddělení personální/ 000200050005535 000 5 900 540 900 usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační 

struktura

6171 5167 10020033000000 Školení a vzdělávání oddělení personální/ 0002000500051 100 000 200 000 1 300 000 usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační 

struktura

6171 5021 10020010000000 Ostatní osobní výdaje oddělení personální/ 0002000500051 500 000 70 000 1 570 000 převod z odd. cestovního ruchu na dohody pro brigádníky

6171 5137 10020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek oddělení provozu a správy budov/000200050009600 000 70 000 670 000 usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační 

struktura

6171 5139 10020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený oddělení provozu a správy budov/0002000500091 500 000 20 000 1 520 000 usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační 

struktura
6171 5137 10020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek oddělení provozu a správy budov/000200050009600 000 6 554 606 554 projekt Podpora terénní práce - přesun financí z oddělení školství

6171 5162 10021075000000 Podpora terénní práce (služby telekomunikací a radiokomun.) oddělení provozu a správy budov/0002000500090 3 500 3 500 projekt Podpora terénní práce - přesun financí z oddělení školství

6171 5171 10020403000000 Oprava aut oddělení provozu a správy budov/0002000500090 61 684 61 684 přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozená vozidla)

5512 5132 10020020000000 Ochranné pomůcky oddělení krizového řízení/000200050008500 000 16 800 516 800 kryté příjmem od pojišťovny za spoluúčast JSDH na likvidaci dopravní nehody

5512 5171 10020391000000 Údržba a opravy požární techniky a budov oddělení krizového řízení/000200050008400 000 -100 000 300 000 přesun z provozních výdajů na investice - dopravní prostředky

5512 5171 10020391000000

Údržba a opravy požární techniky a budov

oddělení 

krizového 

řízení/0002000

50008

99 793 99 793

přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do krytu)

5212 5139 10020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený oddělení krizového řízení/0002000500086 000 55 731 61 731 přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do krytu)

5212 5171 10020007000000 Opravy a udržování oddělení krizového řízení/00020005000820 000 50 000 70 000 přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do krytu)

6171 5011 10021075000000 Podpora terénní práce oddělení personální/ 000200050005 0 198 334 198 334 projekt Podpora terénní práce - přesun financí z odboru strategického rozvoje a dotací

PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje 350 000

5512 6123 10020139000000 Dopravní prostředky oddělení krizového řízení/000200050008600 000 100 000 700 000 zařazení z provozních výdajů na investice - dopravní prostředky

6171 6123 10020139000000 Dopravní prostředky oddělení provozu a správy budov/0002000500090 250 000 250 000 nákup auta 

Stavební úřad 200 000
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PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 200 000

2169 5169 10020417000000
Výkon rozhodnutí 

stavební úřad/000200060000
0 200 000 200 000 náhradní plnění za povinnou osobu z moci úřední, když povinný nekoná(zpracování 

dokumentace staveb, odstranění stavby)

D) Organizace města/ s účastí města a další PO 3 263 735 Kč

PAR RP ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji
ZOO Liberec, příspěvková organizace 1 500 000

3741 6351 30021…...00000 Investiční příspěvek zřízeným PO oddělení školství  / 000500170039 0 1 500 000 1 500 000 určeno na potřebné investice

Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace 950 000
3529 5331 60020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 00050017003924 200 000 950 000 25 150 000 zákonné navýšení tarifních platů ve zdravotnictví o 5% od ledna 2016

Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace 350 000
3599 5331 80020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 0005001700394 670 000 230 000 4 900 000 provozní náklady spojené s novou činnosti Taxík Maxík

3599 5331 80020028000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení školství  / 000500170039 0 120 000 120 000 odpisy movitého majetku související s automobilem na novou činnost Taxík Maxík

Mateřská škola "Beruška" Na Pískovně,  příspěvková organizace 7 249

3111 5331 1000020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039198 741 7 249 205 990

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Čtyřlístek" Tovačovského,  příspěvková organizace 63 494

3111 5331 1010020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039232 256 63 494 295 750

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Hvězdička" Gagarinova,  příspěvková organizace 18 764

3111 5331 1040020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 00050017003969 006 18 764 87 770

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Kamarád" Dělnická,  příspěvková organizace 38 405

3111 5331 1090020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039259 595 38 405 298 000

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Klášterní", příspěvková organizace 70 025

3111 5331 1100020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039245 275 70 025 315 300

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Klubíčko" Jugoslávská,  příspěvková organizace 19 994

3111 5331 1120020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039309 306 19 994 329 300

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Kytička" Burianova,  příspěvková organizace 8 760

3111 5331 1140020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039382 680 8 760 391 440

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Malínek" Kaplického,  příspěvková organizace 43 263

3111 5331 1150020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039202 887 43 263 246 150

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Motýlek" Broumovská,  příspěvková organizace 14 781

3111 5331 1170020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039225 019 14 781 239 800

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Nad Přehradou" Klášterní,  příspěvková organizace 39 862

3111 5331 1180020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039181 298 39 862 221 160

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Pod Ještědem" U školy,  příspěvková organizace 20 623
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3111 5331 1190020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039195 277 20 623 215 900

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Srdíčko" Oldřichova,  příspěvková organizace 24 544

3111 5331 1260020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039136 586 24 544 161 130

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "Sedmikráska" Vzdušná,  příspěvková organizace 32 440

3111 5331 1240020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039200 090 32 440 232 530

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "V zahradě" Žitavská,  příspěvková organizace 46 866

3111 5331 1290020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 00050017003964 628 46 866 111 494

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

Mateřská škola "U Bertíka" Purkyňova,  příspěvková organizace 14 665

3111 5331 1280020026000000 Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství  / 000500170039344 835 14 665 359 500

navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu 

většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního 

vzdělávání)

E) Fond rozvoje 32 700 000 Kč

PAR RP ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 14 100 000
6330 5349 10020030000011 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka oddělení správy objektů a zařízení/00060013003145 000 000 7 050 000 52 050 000

3111 6121 1090020769000011 Investiční akce MŠ - MŠ Kamarád - PD kuchyně oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 500 000 500 000
vytýká KHS, hrozí sankce, dokonce zavření kuchyňského provozu, zatím nemáme ani PD

3113 6121 10020770000011 Investiční akce ZŠ oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 700 000 700 000 vybavení kuchyní po navýšení kapacit

3113 6121 10020777000011 Investiční akce ZŠ (Švermova, Nám. Míru, Husova)
oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 1 200 000

1 200 000 Švermova-PD pro řešení hav. stavu kuchyně a stavebních funkcí+inženýrské sítě, Nám. 

Míru-PD pro navýšení kapacity kuchyně, Husova-PD pro kompletní rekonstrukci kuchyně-

havarijní stav, vytýká KHS v lednu 2016

3113 6121 2020020777000011 Investiční akce ZŠ (Broumovská)
oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 500 000 500 000 Broumovská - PD rekonstrukce admin. křídla, opravdu nutné, je to v souvislosti s žádostí na 

ministerstvo školství a životního prostředí

3113 6121 2110020777000011 Investiční akce ZŠ (Nám. Míru) oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 1 200 000 1 200 000 Nám. Míru - přestavba bytu školníka na učebnu v budově tělocvičny

3113 6121 2030020777000011 Investiční akce ZŠ (Česká) oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 2 000 000 2 000 000 Česká - optimalizace využití prostoru

3113 6121 2110020777000011 Investiční akce ZŠ (Nám. Míru) oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 250 000 250 000 Nám. Míru - PD na přestavba bytu školníka na učebnu v hlavní budově

3113 6122 2190020138000011 Stroje , přístroje (ZŠ Jabloňová) oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 700 000 700 000 ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně 1. etapa

PAR RP ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 9 600 000
6330 5349 10020030000014 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka oddělení správy objektů a zařízení/0006001300316 000 000 4 800 000 10 800 000
6412 6121 10021062000014 Investice do sportovních zařízení oddělení správy objektů a zařízení/0006001300310 4 800 000 4 800 000 oprava stadionu U Nisy - zázemí, press centrum (vestavba pro novináře)

PAR RP ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení komunikací 6 000 000
6330 5349 10020030000015 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka oddělení technické správy/ 00060004000346 000 000 3 000 000 49 000 000
2219 6121 10021xxx000015 Parkovací stání - zřízení nových parkovacích míst oddělení technické správy/ 0006000400030 3 000 000 3 000 000 zřízení nových parkovacích míst na sídlištích Kunratická, Broumovská, Pavlovice

PAR RP ORJ ORG Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 3 000 000
6330 5349 10020030000023 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka oddělení správy objektů a zařízení/0006001300318 000 000 1 500 000 9 500 000
3612 6121 10021048000023 Investice do bytových objektů oddělení správy objektů a zařízení/0006001300317 200 000 1 500 000 8 700 000 přesun z VHČ nákladů na stavební úpravy koupelen v DPS
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Návrh RO č. 1C)2016_ VHČ 1 645 910 Kč

Název akce  

rozpočet schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

SU AU ORJORGVHČ Výnosy 145 910 Kč

604 0100 1 0010109000000Výnosy z prodeje zboží - vstupenky kancelář primátora/000100020000 0 116 910 116 910 výnos z prodeje vstupenek na Ples primátora

602 0100 1 0010132000000Výnosy z prodeje služeb -propagační materiál odbor správní a živnostenský/0002000800000 29 000 29 000 převod z příjmů - hlavní činnosti

602 0100 1 0010188000000Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy oddělení technické správy/000600040003630 000 -630 000 0 předání agendy plakátovací plochy AuroAwk na odd. cestovního ruchu, kultury a sportu

602 0100 1 0010188000000Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy odd. cestovního ruchu, kultury a sportu0 630 000 630 000 převzetí agendy plakátovací plochy  AuroAwk od technické správy

SU AU ORJORGVHČ Náklady -1 500 000 Kč
511 0140 10020456000000 R-opravy a udržování - opravy bytů oddělení správy objektů a zařízení/0006001300313 700 000 -1 500 000 2 200 000 přesun do výdajů - investice do bytových objektů
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Návrh RO č. 1C) 2016_FINANCOVÁNÍ 38 000 000 Kč

 

Název akce

oddělení rozpočtu 

a 

financování/ORJ2

rozpočet schválený návrh změny

rozpočet po 

změně

ODPA POL ORJ ORG Odbor ekonomiky 38 000 000
0 8115 1 0019501000000 Předpokládaný přebytek z roku 2015 000300120027 0 38 000 000 38 000 000 příjem
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

2016 – 2020 
 

B1-/AQE 
Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky,  

s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu. 

 

STR 3 
Krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky.  

Příloha usnesení č. 184/2016



 

 
 

2 

 

Obsah 

 
Úvod ................................................................................................................................................................................................... 3 

1 Analýza hospodaření uplynulého období ................................................................................................................. 5 

1.1 Úvod do rozpočtového hospodaření ............................................................................................................... 5 

1.2 Analýza hospodaření .............................................................................................................................................. 6 

1.3 Analýza rozpočtu ................................................................................................................................................... 12 

1.4 Závěry analýzy rozpočtu..................................................................................................................................... 14 

2 Rozpočtový výhled města ............................................................................................................................................. 15 

2.1 Zdroje rozpočtového výhledu .......................................................................................................................... 15 

2.2 Sestavený rozpočtový výhled ........................................................................................................................... 15 

3 Ekonomické hodnocení města .................................................................................................................................... 20 

Závěr ................................................................................................................................................................................................ 21 

Seznam tabulek a grafů ........................................................................................................................................................... 27 

Stupnice ekonomického hodnocení AQE advisors, a.s. .............................................................................................. 28 

Příloha usnesení č. 184/2016



 

 
 

3 

 

 
Rozpočtový výhled je nástrojem střednědobého plánování a je přínosem i pro ty nejmenší obce. 

Umožňuje obcím nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti municipality, 

zajistit zdravý vývoj financí a schopnost územního samosprávného celku dostát svým závazkům. 

Vytvořením tohoto dokumentu je naplněno povinné ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů. Obsah dokumentu přesahuje rámec zákonných náležitostí 

uvedených v § 3 zmíněného zákona. Nejen že analyzuje hospodaření v minulosti, ale je sestaven v 

daleko větší podrobnosti, než stanovuje zákon. I proto usnadňuje takto vytvořený rozpočtový výhled 

rychlejší sestavení rozpočtu, koncepční a plánovité financování potřeb, přehled o možnostech hospo-

daření obce v budoucím období, o využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní 

pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci územního celku. Při čerpání finančních prostředků 

z EU je přínos rozpočtového výhledu ještě markantnější. 

 

Pro správnou funkci výhledu je třeba, aby jej samospráva plnila a ročně aktualizovala. Je nutné pruž-

ně reagovat na aktuální ekonomickou situaci a pravidelně rekapitulovat hospodaření samosprávy. 

Výhodou rozpočtového výhledu je velká možnost manévrování do střednědobé budoucnosti a při-

pravit včas strategii hospodaření a financí. 

 

Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu se staly následující zdroje: 

 

■ Účetnictví let 2010 - 2015 

■ Rozpočty let 2010 - 2014 

■ Splátkové kalendáře závazků města 

■ Predikce sdílených daní na roky 2016 - 2018 ze státního rozpočtu (resp. střednědobého výhledu 

státu) 

■ Platný rozpočet města na rok 2015 

■ Schválený rozpočet na rok 2016 

■ Koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle před-

pokládaného vývoje ekonomiky státu 

■ Předpokládané nahodilé příjmy a výdaje 

 

Aby byla zachována efektivnost rozpočtového výhledu, měl by být každoročně aktualizován a jeho 

platnost prodloužena o další jeden rok, aby byl znám aktuální stav a vývoj hospodaření. Za těchto 

předpokladů má samospráva možnost operativně reagovat a svými rozhodnutími korigovat hospo-

daření územního samosprávného celku. 
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Definice základních pojmů 
■ Běžné příjmy – daňové příjmy, nedaňové příjmy a provozní dotace (transfery) 

■ Kapitálové příjmy – prodej pozemků, ostatních nemovitostí, akcií a majetkových práv 

■ Kapitálové příjmy celkem – obsahují kapitálové příjmy a investiční dotace (transfery) 

■ Provozní přebytek (saldo provozního rozpočtu) – rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. 

Výše provozního přebytku by měla vždy nabývat kladných hodnot a neměla by v čase klesat. 

■ Rozdíl provozního přebytku a splátek jistin – rozdíl provozního salda a splátek krátkodo-

bých i dlouhodobých úvěrů. Také výše tohoto ukazatele by měla být vždy kladná 

■ Saldo bez financování – rozdíl celkových příjmů a výdajů 

■ Saldo úplné (saldo rozpočtu) – celkové příjmy a přijaté úvěry minus celkové výdaje a uhrazené 

splátky úvěrů 

■ Dluhová základna – celkové příjmy po konsolidaci 

■ Dluhová služba – součet splátek úroků a splátek jistin 

■ Ukazatel dluhové služby – podíl dluhové služby a dluhové základny. Jeho hodnota by neměla 

přesáhnout 25 % 

■ Index provozních úspor – podíl provozního přebytku a běžných příjmů. Výše tohoto ukazatele 

by neměla klesnout pod 10 %. Ideální hodnota se nachází v intervalu 20 – 25 %. 

 

Použité zkratky 
■ UC – účetní skutečnost 

■ RS – schválený rozpočet 

■ RU – upravený rozpočet 

■ RV – rozpočtový výhled 

■ PP – provozní přebytek 

■ HČ – hospodářská (podnikatelská) činnost 

■ PO – příspěvková organizace 

■ DPFO – daň z příjmů fyzických osob 

■ ZČ – závislá činnost 

■ OSVČ (SČ) – osoby samostatně výdělečně činné 

■ KV – kapitálové výnosy 

■ DPPO – daň z příjmů právnických osob 

■ DPH – daň z přidané hodnoty 

■ MF – ministerstvo financí 
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1  
Analýza hospodaření dává ucelený přehled o hospodaření předcházejících období a zároveň slouží 

jako důležitý podklad při modelování a tvorbě rozpočtového výhledu. 

1.1 ÚVOD DO ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 

Při vyhodnocování finančního hospodaření municipality si je třeba uvědomit, že rozpočet i rozpočto-

vý výhled se skládá z příjmů a výdajů. 

 

Příjmy územně samosprávného celku jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i 

neopětované, včetně přijatých darů a dotací, a přijaté splátky půjček v rámci rozpočtové politiky. 

Příjmy jsou členěny na běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými 

a provozními dotacemi. Jedná se tedy o každoročně se opakující příjmy, které slouží k pokrytí běž-

ných výdajů. Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého a finančního majetku a investiční 

dotace, mají charakter nahodilých příjmů a jsou určeny především k pokrytí investičních záměrů 

územního samosprávného celku. 

 

Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné (neinvestiční) i kapitálové (investiční) účely, opěto-

vané i neopětované, a poskytované návratné platby (půjčky) v rámci rozpočtové politiky. Běžné 

(nebo také provozní) výdaje musí obec/město vynaložit ze zákona nebo těmito výdaji financovat 

provozní aktivity. Realizace záměrů a potřeb města včetně naplňování volebního programu se usku-

tečňuje prostřednictvím výdajů. Město k těmto cílům používá veřejné prostředky, proto musí 

důkladně analyzovat vynaložené finanční prostředky. 

 

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji se nazývá provozní přebytek. Jsou to prostředky, 

které zůstávají obci zpravidla na financování investičních záměrů obce. Rozdíl mezi veškerými příjmy 

a všemi výdaji během rozpočtového roku (od 1. ledna do 31. prosince daného roku) se nazývá saldo 

rozpočtu (celkové saldo rozpočtu). Z těchto dvou indikátorů je mnohem důležitější provozní přeby-

tek než saldo rozpočtu. Důležitost monitorování tohoto indikátoru se zvyšuje, pokud indikátory 

nabývají záporných hodnot. Jestliže je schválen deficitní rozpočet (je realizováno více výdajů než 

příjmů), může být tento deficit pokryt z úspor hospodaření z minulých let. Záporný provozní přeby-

tek (provozní saldo) indikuje možné ohrožení hospodaření municipality. Ve svém důsledku tato 

skutečnost značí, že obec/město nemá dostatek provozních příjmů na úhradu svých běžných (pro-

vozních) výdajů. Tento provozní schodek musí pak pokrýt buď prodejem majetku, nebo úvěrem. 

 

Index provozních úspor vyjadřuje využitelnost provozních prostředků, tj. jaká část provozních pro-

středků může být využita na krytí investičních záměrů města. Optimální hodnota ukazatele se 

pohybuje okolo 20 % a neměla by klesnout pod 10 %, která je považována za minimální hodnotu 

tohoto ukazatele. 

 

Ukazatel dluhové služby vyjadřuje procentuální poměr dluhové služby a dluhové základny. Ne-

měl by přesáhnout hodnotu 25 %. Dluhová služba je definována jako součet splátek jistin a 

finančních prostředků použitých na úhradu úroků z přijatých úvěrů. Dluhová základna je hodnota 

celkových příjmů po konsolidaci. 
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1.2 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ 

Analýza hospodaření SML je základním krokem pro sestavení rozpočtového výhledu. Celková bilance 

ukazuje, že SML hospodařilo v jednotlivých letech s příjmy v celkových objemech od 1 635,0 mil. Kč 

(2012) až do 2 346,4 mil. Kč (2011). Celkový objem výdajů se pohyboval od 1 671,0 mil. Kč (2012) do 

3 481,4 mil. Kč (2010). V letech 2010 a 2012 hospodařilo SML s deficitem (1 496,4, resp. 36,0 mil. 

Kč), v ostatních analyzovaných letech vykazovalo přebytek hospodaření. Nejvyššího přebytku SML 

dosáhlo v roce 2013, a to 129,9 mil. Kč. Vývoj hospodaření zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 1: Vývoj hospodaření města 

 

ř. Údaje (tis. Kč) Sk. 2010 Sk. 2011 Sk. 2012 Sk. 2013 Sk. 2014 RU 2015

*1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 135 297 1 114 160 1 220 747 1 265 333 1 325 581 1 317 149

2 DPFO ze závislé činnosti 210 591 217 164 222 794 233 126 240 316 245 000

3 DPFO OSVČ 54 829 17 364 32 922 24 584 15 672 20 000

4 DPFO vybíraná srážkou 17 456 18 993 22 668 22 393 25 468 26 000

5 DP právnických osob 212 557 198 570 222 169 220 979 243 738 245 000

6 DP právnických osob za obce 17 581 25 379 15 425 12 580 15 610 11 893

7 Daň z přidané hodnoty 458 728 471 555 442 309 470 813 495 557 500 000

8 Místní poplatky 54 298 52 182 53 571 54 246 55 476 55 626

9 Správní poplatky 30 912 31 808 23 321 27 338 30 607 24 930
10 Daň z nemovitostí a z majetku 53 435 55 146 125 154 127 762 125 309 125 000

11 Ostatní daňové příjmy 24 910 25 998 60 415 71 511 77 829 63 700

*12 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 110 387 566 814 101 138 98 080 341 741 204 023

13 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží 1 278 57 1 870 3 262 3 158 3 886

14 Příjmy z pronájmu 176 4 325 0 5 998

15 Výnosy z finančního majetku 13 128 48 712 17 191 19 828 77 004 74 642

16 Přijaté sankční platby 58 165 62 307 60 226 48 231 52 654 60 561

17 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př. 20 629 9 767 20 947 20 669 41 485 58 562

18 Přijaté splátky půjček 17 013 445 968 579 6 090 167 435 5 373

*19 DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 245 684 1 680 974 1 321 885 1 363 413 1 667 322 1 521 173

20 Neinvestiční dotace (transfery) 468 779 453 324 134 038 116 049 113 625 120 912

21 Převody z vlastních fondů (HČ) 114 870 98 183 74 897 90 055 56 546 4 347

*22 BĚŽNÉ PŘÍJMY 1 829 334 2 232 481 1 530 820 1 569 517 1 837 493 1 646 432

23 Prodej inv.majetku, akcií a majetkových práv 15 772 2 005 81 1 25 866 25 089

24 Investiční dotace (transfery) 139 877 111 904 104 083 353 695 85 640 144 413

*25 PŘÍJMY CELKEM 1 984 983 2 346 390 1 634 983 1 923 213 1 948 999 1 815 934

26 Platy zaměstnanců vč.odvodů 186 140 172 406 171 864 177 167 184 088 205 519

27 Nákupy DHM, materiálu, ostatní 16 599 16 200 15 433 15 457 20 758 18 690

28 Úroky, lesing a ostatní finanční výdaje 39 237 97 067 99 658 89 448 117 485 154 893

29 Nákup energií 14 218 14 529 14 570 21 253 15 705 24 485

30 Nákup služeb 386 701 333 277 345 379 351 612 336 332 317 616

31 Opravy a udržování 95 557 62 402 86 978 151 334 146 909 132 311

32 Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 5 254 3 423 3 554 16 241 18 906 15 817

33 Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org. 268 816 237 265 231 386 242 909 249 891 275 380

34 Neinvestiční příspěvky PO 345 313 335 483 336 890 313 777 312 959 341 982

35 Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům 46 197 81 464 94 407 49 976 65 883 25 034

36 Neinv.transfery  obyvatelstvu 310 070 306 361 1 749 1 466 1 680 1 936

37 Ostatní neinvestiční výdaje a transfery 3 553 1 376 1 074 6 063 863 36 438

*38 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 717 657 1 661 252 1 402 942 1 436 702 1 471 458 1 550 103

39 Kapitálové výdaje 1 763 713 649 759 268 039 356 644 416 938 195 636

*40 VÝDAJE CELKEM 3 481 370 2 311 011 1 670 981 1 793 346 1 888 395 1 745 740

*41 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování) -1 496 387 35 380 -35 998 129 867 60 603 70 194

42 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů 1 560 911 240 554 242 143 607 314 831 327 189 019

43 Přijaté půjčky 3 246 062 132 644 318 914 480 912 165 437 99 804

44 Změna stavu na bankovních účtech -188 763 133 428 -1 533 31 051 0 84 602

45 Řízení l ikvidity 0 -60 899 -39 240 -34 516 630 974 -70 000

*46 FINANCOVÁNÍ 1 496 387 -35 380 35 998 -129 867 -34 917 -74 613

*47 PŘÍJMY všechny 5 231 044 2 612 463 1 953 897 2 435 176 2 745 409 2 000 340

*48 VÝDAJE všechny 5 231 044 2 612 463 1 953 897 2 435 176 2 719 723 2 004 759

*49 SALDO úplné 0 0 0 0 25 687 -4 419

*50 Provozní přebytek 111 677 571 229 127 877 132 815 366 036 96 329

*51 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny -1 449 234 330 675 -114 266 -474 499 -465 291 -92 690

*52 Index provozních úspor 6,10 25,59 8,35 8,46 19,92 5,85

*53 Dluhová základna 1 984 983 2 346 390 1 634 983 1 923 213 1 948 999 1 815 934

*54 Dluhová služba 1 580 925 340 492 341 674 696 701 935 132 314 508

55 Dluhová služba / dluhová základna (v %) 79,64 14,51 20,90 36,23 47,98 17,32

56 Zůstatky na účtech 301 755 154 349 157 947 125 420 155 904

57 Pohledávky 832 810 390 098 389 291 388 255 220 833

58 Závazky 2 752 746 2 752 446 2 751 426 2 752 562 2 759 039

59 Stav úvěrů 218 288 83 992 149 967 30 836 46 308
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Graf č. 1:  Vývoj příjmů, výdajů a salda hospodaření 

 
 

SML mělo po celé sledované období podobnou skladbu příjmů. Co do objemu nejvýznamnější roli 

v hospodaření města hrály příjmy daňové. Podíl daňových příjmů na běžných příjmech se v rámci 

sledovaného období vyznačuje obdobným směrem vývoje jak v absolutním, tak v relativním vyjádře-

ní. Výraznou změnu podílu je možné sledovat od roku 2012, a to v důsledku nižšího objemu přijatých 

neinvestičních transferů (ukončení výplat sociálních dávek prostřednictvím obecních úřadů). Zatím-

co do této změny se podíl daňových příjmů pohyboval v rozmezí od 49,9 % (2011) do 62,1 % (2010), 

v následujících letech to bylo od 72,1 % (2014) a 80,6 % (2013). V průměru za celé sledované období 

dosahuje podíl daňových příjmů 67,3 % příjmů běžných. 

 

Také podíl daňových příjmů na celkových příjmech je v jednotlivých letech obdobný. Kromě výše 

zmíněného je ovlivněn zejména investiční aktivitou města a s tím souvisejícím objemem obdržených 

investičních transferů a prodeje majetku. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech se do roku 

2012 pohybuje mezi 47,5 % (2011) a 57,2 % (2010) a dále pak od 65,8 % (2013) do 74,7 % (2012). V 

průměru za celé sledované období dosahuje podíl daňových příjmů 61,6 % příjmů celkových. 

Graf č. 2:  Vývoj sdílených daní 
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Na výši daňových příjmů SML neměla zásadní vliv účinnost novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení daní, která posílila příjmy ze sdílených daní u menších obcí. V tomto roce došlo k 

meziročnímu nárůstu sdílených daní o 29,0 mil. Kč, tj. 3,1 %. Kromě primární skupiny sdílených daní 

má od roku 2012 na podíl daňových příjmů vliv účinností novely loterijního zákona č. 202/1990 Sb., 

na jejímž základě stát vybírá poplatek za povolený přístroj a vybrané peníze obcím přerozděluje (v 

případě SML se za období 2012 - 2014 jednalo průměrně o 62,9 mil. Kč na položce „Odvod z výher-

ních hracích přístrojů“ - položka 1355). 

 
Na celkovém objemu příjmů se významně podílely také přijaté dotace (transfery). V neinvestiční části 

se jedná zejména o dotace pokrývající výkon státní správy. Od roku 2010 tyto dotace poklesly o 33,0 

mil. Kč na hodnotu 65,1 mil. Kč v roce 2014. Nezanedbatelnými položkami jsou také ostatní transfery 

ze státního rozpočtu, které až do roku 2012 zahrnovaly prostředky určené na výplatu sociálních dá-

vek (v průměru celého sledovaného období 147,0 mil. Kč). SML do rozpočtu zapojuje také prostředky 

z hospodářské činnosti (položka 4131), které dosahují v průměru celého sledovaného období 83,6 

mil. Kč.  Výše neinvestiční transferů od obcí, krajů a regionálních rad jsou pak relativně méně vý-

znamné a dosahují v průměru objem 21,7 mil. Kč ročně. Objemově nejvýznamnější změnu 

představovala zmíněná změna výplatních míst sociálních dávek, které se v rozpočtu SML projevily 

poklesem účelových neinvestičních transferů o cca 306,0 mil. Kč (ekvivalentní pokles je možné sle-

dovat také na výdajové straně rozpočtu, na položce „Sociální dávky“ - položka 5410). 

 

Pro rozvoj města jsou pak velmi důležité dotace investiční, jejichž maxima dosáhlo SML v roce 2013 

(353,7 mil. Kč). Investiční aktivita města v letech 2010 - 2014 je vyjádřena částkou 3 455,1 mil. Kč, 

z toho 795,2 mil. Kč bylo hrazeno z dotací (tj. 23,0 %). Výše investičních výdajů kulminovala v roce 

2011, kdy město proinvestovalo 1 763,7 mil. Kč (7,9 % nákladů pokryly investiční dotace). 

Graf č. 3:  Vývoj příjmů 

Struktura příjmů (v %) Struktura příjmů (v absolutních hodnotách) 
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vybraných výdajových skupin provozního rozpočtu mezi roky 2010 – 2015 znázorňuje vícečetný graf 

č. 4. Vývoj ukazatelů v roce 2015 je třeba brát orientačně, neboť se jedná o upravený rozpočet v desá-

tém měsíci rozpočtového období. 
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Graf č. 4:  Vývoj vybraných výdajových skupin 

 
 

 

Z grafu č. 5 je patrný pokles objemu celkových výdajů do roku 2012. Pokles objemu v provozní části 

je mimo jiné zapříčiněn výše zmíněnou změnou, kdy rozpočtem nadále neprocházejí prostředky na 

výplatu sociálních dávek. Kapitálová část představuje nahodilé výdaje, které odpovídají investičním 

potřebám města a jsou reprezentovány zejména výdaji na budovy, haly a stavby (položka 6121). 

Graf č. 5:  Vývoj výdajů 

Struktura výdajů (v %) Struktura výdajů (v absolutních hodnotách) 
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V rámci posouzení hospodaření v minulosti je důležité zaměřit se na plnění a vývoj běžných (provoz-

ních) příjmů a výdajů. Pro obecné posouzení dlouhodobé udržitelnosti hospodaření platí, že nárůst 

běžných příjmů by měl být vyšší než nárůst běžných výdajů. V období let 2010 – 2014 byl součet 

provozních příjmů 8 999,6 mil. Kč, zatímco ve stejném období město utratilo na provozních výdajích 

7 690,0 mil. Kč. Jedna z podmínek udržitelného hospodaření byla splněna. 

 

Růst objemu provozních příjmů od roku 2010 do roku 2014 byl 8,2 mil. Kč, zatímco provozní výdaje 

ve stejném období poklesly o 246,2 mil. Kč. Nízké objemy provozní části jsou důsledkem výše zmíně-

né změny výplatních míst sociálních dávek, tedy absencí těchto rozpočtem protékajících prostředků. 

Objem těchto prostředků dosahoval v letech 2010 – 2011 průměrně 306,0 mil. Kč na příjmové i výda-

jové straně rozpočtu. Pokud tedy očistíme vývoj provozní části o tuto částku, je zřejmé, že objem 

prostředků v absolutním vyjádření ve sledovaném období roste, přičemž provozní příjmy rostly 

rychleji než provozní výdaje. To znamená, že z tohoto pohledu se hospodaření města vyvíjí pozitivně. 

 

Pokud ovšem zahrneme také rok 2015, meziroční pokles běžných příjmů upraveného rozpočtu je 

182,9 mil. Kč, naopak pokles běžných výdajů je 167,6 mil. Kč. Tato meziroční změna provozního roz-

počtu je ukazatelem zhoršení hospodaření (po zohlednění výše zmíněného rostou provozní příjmy 

pomaleji než provozní výdaje). Protože se ale v roce 2015 jedná o finanční plán v desátém měsíci 

rozpočtového roku, hodnoty nejsou konečné. Sestavený rozpočet odráží určitou míru opatrnosti a 

tudíž plánované běžné příjmy jsou mírně podhodnocené a výdaje naopak nadhodnocené. Je však 

zapotřebí sledovat, jak se bude provozní část rozpočtu vyvíjet, neboť vývoj, kdy běžné výdaje rostou 

rychleji než běžné příjmy, by byl dlouhodobě neudržitelný. 

Graf č. 6:  Meziroční změny běžných příjmů a výdajů 

Běžné příjmy a výdaje v % Běžné příjmy a výdaje (v absolutních hodnotách) 

 
 

O vztahu mezi provozními příjmy a výdaji nejlépe vypovídá provozní přebytek. V každém analyzova-

ném roce nabýval provozní přebytek kladných hodnot. Nejvyšší hodnoty tento základní ukazatel 

dosáhl v roce 2011 (571,2 mil. Kč), nejnižší pak v roce 2010 (111,7 mil. Kč). Průměrná hodnota pro-

vozního přebytku ve sledovaném období byla 261,9 mil. Kč, přičemž jeho hodnota od roku 2010 do 

roku 2014 meziročně rostla (výjimkou je zvýšená hodnota ukazatele v roce 2011). 
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Graf č. 7:  Vývoj běžných příjmů, výdajů a provozního přebytku 

 
 

Další možností, jak zhodnotit hospodaření města, jsou hodnoty indexu provozních úspor. Index vyja-

dřuje procentuální hodnotu finančních prostředků, které městu zůstávají z provozních příjmů po 

úhradě provozních výdajů. Minimální hodnota ukazatele je 10 %, v ideálním případě se procentuální 

výše ukazatele má pohybovat v rozmezí 20 – 25 %. 

Graf č. 8:  Vývoj indexu provozních úspor 

 
 
Předcházející graf ukazuje v letech 2011 a 2014 relativně dobré hodnoty indexu provozních úspor. 

Pozornost upoutá především hodnota ukazatele v roce 2011, což je důsledek zejména jednorázových 

přijatých splátek od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob ve výši 445,1 mil. Kč. Ob-

dobnou situaci lze pozorovat v roce 2014 (167,4 mil. Kč), kdy jsou splátky podpořeny meziročním 

zvýšením objemu sdílených daní (o 5%). Index v ostatních letech sledovaného období je relativně 

nízký a nedosahuje minimální hranice ukazatele. Hodnota ukazatele v roce 2015 je snížená 

v důsledku zmíněného principu opatrnosti při sestavování plánu rozpočtu. 

 

Pro města s dluhovou službou je důležitým ukazatelem hospodaření rozdíl provozního přebytku a 

splátek jistin. Pro tento ukazatel platí stejné závěry jako pro provozní přebytek – jeho hodnoty by 
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měly být vždy kladné, protože až po uhrazení splátek jistin v daném roce hodnota ukazatele vyjadřu-

je částku z provozního rozpočtu použitelnou na rozvoj města formou investičních výdajů. 

V analyzovaném období ukazatel tento předpoklad splňuje pouze v roce 2011. 

Graf č. 9:  Vývoj rozdílu provozního přebytku a splátek jistin 

 

1.3 ANALÝZA ROZPOČTU 

V kontextu rozboru hospodaření uplynulého období (2010 – 2014) včetně upraveného rozpočtu na 

rok 2015 vyplývá z porovnání roku 2014 (účetní skutečnost) s hodnotami roku 2015 (plán hospoda-

ření) následující závěry: 

 

a) běžné příjmy meziročně poklesnou o 191,1 mil. Kč, běžné výdaje se zvýší o 78,6 mil. Kč, 

b) z tohoto důvodu provozní přebytek bude vykazovat meziroční pokles o 269,7 mil. Kč, i přesto 

stále nabývá kladných hodnot, a to 96,3 mil. Kč, 

c) také index provozních úspor vykáže pokles o 14,1 procentního bodu na 5,9 %, 

d) vzhledem k výraznému poklesu výše dluhové služby a relativně menšímu poklesu dluhové 

základny (ekvivalent celkových příjmů) index dluhové služby dosáhne zlepšení o 30,7 pro-

centního bodu na 17,3 %. 

Při absolutním meziročním porovnání dle tříd rozpočtové skladby dosahuje pozitivního vývoje pouze 

třída přijatých transferů. Jejich růst ovšem proporcionálně nepřevýší pokles daňových, nedaňových a 

kapitálových příjmů. Celkový pokles příjmů dosahuje 133,1 mil. Kč. Na výdajové straně rostou výdaje 

v provozní části rozpočtu, kapitálové výdaje naopak klesají, celkový pokles výdajů je 142,7 mil. Kč. 

 

Je třeba si ale uvědomit, že hodnocení rozpočtu v desátém měsíci rozpočtového roku jsou pouze ori-

entační. V průběhu roku dochází ke změnám rozpočtu a tato skutečnost v konečném důsledku mění 

základní ekonomické ukazatele a tím i celkové hospodaření. Rozpočet může být navíc sestavován 

s určitou mírou opatrnosti, na což bylo již upozorněno výše. Je tedy nutné průběžně sledovat a rea-

govat na případné negativní odchylky od sestaveného finančního plánu. 
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Tabulka č. 2: Meziroční změny ukazatelů hospodaření 

 
 

Celkový pohled na meziroční změny provozního přebytku a provozních příjmů a výdajů s ohledem na 

vývoj v roce 2015 zobrazuje následující graf. 

Graf č. 10:  Meziroční změny PP a provozních příjmů a výdajů 

 

1.3.1 Sdílené daně 

Základ příjmové části rozpočtu města tvoří sdílené daně. Plnění rozpočtovaných příjmů v této oblasti 

je nutné věnovat náležitou pozornost. Sdílené daně predikované společností AQE advisors, a.s. vy-

cházejí z údajů platného státního rozpočtu na rok 2016, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a vyhlášky 213/2015 Sb., o 

podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z 

přidané hodnoty a dani z příjmů. Hodnoty pro výpočet sdílených daní pro SML, včetně městského 

obvodu Vratislavice, jsou určeny následovně: 

Ukazatel 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Daňové příjmy -21 138 106 587 44 586 60 248 -8 432

Nedaňové příjmy 456 427 -465 677 -3 057 243 661 -137 717

Kapitálové příjmy -13 767 -1 924 -80 25 865 -777

Přijaté transfery -60 115 -350 393 246 781 -303 988 13 861

Běžné příjmy 518 018 -701 661 38 697 267 977 -191 061

Příjmy celkem 361 407 -711 407 288 230 25 786 -133 065

Běžné výdaje -56 405 -258 310 33 760 34 755 78 646

Kapitálové výdaje -1 113 955 -381 720 88 605 60 294 -221 301

Výdaje celkem -1 170 359 -640 029 122 365 95 049 -142 656

Provozní přebytek (PP) 574 423 -443 352 4 937 233 221 -269 707

Rozdíl PP a splátky jistiny 1 779 909 -444 941 -360 234 9 208 372 602

Index provozních úspor (%) 19,48 -17,23 0,11 11,46 -14,07

Dluh. služba/dluh.základna (%) -65,13 6,39 15,33 11,75 -30,66
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Tabulka č. 3: Predikce sdílených daní na rok 2016 

 
 

Druhý sloupec tabulky uvádí očekávanou skutečnost sdílených daní dle předpokládaného plnění 

schváleného státního rozpočtu 2016. Třetí sloupec zachycuje konkrétní predikci pro Statutární město 

Liberec (bez městského obvodu Vratislavice) -  pravděpodobně dosažitelný objem financí plynoucí ze 

sdílených daní roku 2016. Čtvrtý sloupec obsahuje údaje sdílených daní dle schváleného rozpočtu 

SML (bez Vratislavic). Ze srovnání třetího a čtvrtého sloupce vidíme, že rozpočet města má nižší hod-

noty než tato výchozí predikce (o 2,8 % oproti predikci MF ČR), což lze považovat za adekvátní 

rezervu pro případ nižšího plnění státního rozpočtu. 

1.4 ZÁVĚRY ANALÝZY ROZPOČTU 

Správce rozpočtu zvolil k plnění příjmové strany rozpočtu opatrnostní přístup. Je třeba mít na pamě-

ti, že hodnoty roku 2015 nejsou konečné, výše daňových příjmů bude odviset od hospodářské situace 

státu. 
 

Vlastní investiční aktivita města je příčinou záporného salda hospodaření (bez financování) v letech 

2010 a 2012. Vysoké saldo v roce 2010 souvisí s financováním MS v klasickém lyžování a ovlivňuje 

hospodaření v následujících letech. V roce 2011 a 2014 bylo záporné saldo odvráceno obdržením 

splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů. V roce 2013 pak SML dosahuje kladného 

salda hospodaření díky vysoké míře pokrytí investic dotacemi (99,2 %).  
 

Po započtení splátek jistin je saldo rozpočtu (úplné) vyrovnáno přijatými půjčkami a zapojenými 

prostředky minulých let (vyjma roku 2014). Vliv čerpání úvěrů se následně projevily na hodnotách 

ukazatelů, zejména hodnotě indexu dluhové služby. Ukazatel v období 2010 – 2014 dosahuje pro-

měnlivé výše v rozmezí od 14,5 % (2011) do 47,9 % (2014), v roce 2010 pak dokonce 79,6 %. 

V letech 2010, 2013 a 2014 se jedná o hodnoty překračující povolený 25-ti procentní limit. Zvýšené 

hodnoty ukazatele jsou důsledkem splátek krátkodobých úvěrů. 
 

Město v období 2010 - 2014 disponovalo zůstatky na účtech ve výši 125,4 mil. Kč (2013) až 301,8 

mil. Kč (2010). Úroveň dlouhodobých pohledávek byla v roce 2010 relativně vysoká (832,8 mil. Kč), 

od následujícího roku výrazně klesá a dále se meziročně snižuje z hodnoty 390,1 (2011) na 220,8 

(2014). Objem dlouhodobých závazků v období 2010 – 2014 dosahuje podobných hodnot, v průměru 

2 753,6 mil. Kč. Stav nesplacených úvěrů kulminoval v roce 2010 (218,3 mil. Kč), ve zbytku období se 

pohybuje v rozmezí od 30,8 mil. Kč (2013) do 150,0 (2012).  

počet obyvatel k 1.1.2015: 102 562

procentuelní podíl obce na výnosu daní: 0,783012

počet zaměstnanců k 1.12.2014: 63 358

procentuelní podíl obce "motivační daň": 1,286081

počet dětí a žáků k 30.9.2014: 11 943

katastrální výměra k 1.1.2015 (ha) 10 608,71

Daňový příjem Podíl obcí (mld.) SML (mil. Kč) RS (mil. Kč)

DPFO zč - 1111 vč. Motiv 34,89 266,69 260,00

DPFO sč - 1112 1,49 10,93 10,00

DPFO vyb. srážkou 1113 3,84 28,25 27,00

DPPO - 1121 35,42 260,44 250,00

DPH - 1211 72,35 531,98 520,00

Celkem 148,00 1 098,30 1 067,00
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2  
Rozpočtový výhled je střednědobý plán, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných 

celků. Je zpracován jako přehledný a komplexní dokument, který na základě všech dostupných in-

formací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, včetně smluvně podložených investičních akcí a dluhové 

služby. Výhodou takto sestaveného rozpočtového výhledu je úspora času při sestavování rozpočtu, 

usnadnění tvorby podkladů pro žádost o úvěr nebo dotaci a v neposlední řadě informace o velikosti 

volných finančních prostředků využitelných na pokrytí investičních záměrů. Upozorňuje také na 

možná rizika při získávání nových úvěrů. 

2.1 ZDROJE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU  

■ Účetnictví SML za rok 2015 – základní dokument, ze kterého vychází sestavený rozpočtový vý-

hled a schválený rozpočet SML na rok 2016 

■ Provedená analýza hospodaření města 

■ Střednědobý výhled státu – zejména hodnoty sdílených daní 

■ Dluhová služba - přehled stávajících závazků města, případně plánované splátky jistin a úroků 

na pokrytí plánovaných investičních akcí 

■ Koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle 

předpokládaného vývoje ekonomiky státu 

■ Konzultace s odpovědnými pracovníky městského úřadu, zejména odboru ekonomiky 

2.2 SESTAVENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 

Rozpočtový výhled je sestaven s jistou mírou opatrnosti, tzn. s mírně nižšími očekávanými příjmy a 

trochu nadhodnocenými výdaji. Je ale postaven na reálných základech.  

 

Vývoj příjmové i výdajové strany rozpočtového výhledu byl dále očištěn o ty částky, které souvisí s 

vybranými poskytnutými transfery, a to na základě účelového znaku záznamu (např.: neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zejména na položkách 4111 a 4116, apod.). Tyto transfery ne-

mají vzhledem ke změnám jasně definovanou strukturu a tudíž je jejich výše těžko odhadnutelná. 

S tím souvisí také absence té části výdajové strany rozpočtu, na které jsou tyto dotace poskytovány, 

tj. operace se stejnými účelovými znaky (např.: výdaje na platy zaměstnanců včetně pojistného, nein-

vestiční nákupy služeb, výdaje na opravu a údržbu majetku, apod.). Je dobré upozornit na to, že 

některé meziroční ukazatele či celkové objemy tímto mohou navodit dojem zhoršeného hospodaření, 

ale toto je způsobeno především nezahrnutím vybraných účelových, rozpočtem protékajících pro-

středků a do jisté míry též absencí kapitálových příjmů a investičních transferů. 

 

Z vytvořeného rozpočtového výhledu, který zobrazuje tabulka kumulovaného výhledu, vyplývá, že 

rozpočtový výhled je postaven na následujících faktech: 

 

■ Příjmy ze sdílených daní meziročně rostou, jsou určeny předpokládaným vývojem na základě 

státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu státu na roky 2017 – 2018 a následnou 

predikcí do roku 2020. Nárůst sdílených daní od roku 2014, resp. 2015 do konce rozpočtova-

ného období je 221,1, resp. 205,8 mil. Kč. 

■ Provozní přebytek nabývá ve všech letech rozpočtového výhledu kladné hodnoty a od roku 

2014, resp. 2015 do roku 2020 vykazuje pokles 174,7, resp. růst 90,1 mil. Kč na 191,3 mil. Kč. 

■ Na konci období rozpočtového výhledu index provozních úspor nabývá hodnoty 10,79 %, což 

představuje oproti roku 2014, resp. 2015 pokles o 9,13, resp. růst 4,83 procentního bodu. 
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■ Příjmy z podílů na zisku a dividend jsou odhadovány na základě hodnot minulých let a návrhu 

rozpočtu na rok 2016. Jejich výše je stanovena opatrně a rostou od 6 mil. Kč v roce 2016 do 13 

mil. Kč v roce 2020. 

■ Příjmy z úroků ze státních dluhopisů jsou určeny obdobně a dosahují hodnoty 3,0 mil. Kč (2017 

- 2020). Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů jsou uvažovány pouze ve schváleném rozpoč-

tu roku 2016 (ve výši 60 mil. Kč). V následujících letech jsou vlivem uvažované 

restrukturalizace, spojené s dluhovou službou, výnosy nulové.  

■ V období rozpočtového výhledu 2017 – 2020 se pro tuto variantu rozpočtového výhledu počítá 

s prodejem nemovitostí ve výši 10,0 – 12,0 mil. Kč. Případný další prodej bude odvislý od inves-

tiční aktivity SML v jednotlivých letech výhledu. 

■ Do rozpočtového výhledu jsou zahrnuty investiční výdaje od 50 do 120 mil. Kč (na položce 

6121 - Budovy, haly a stavby). Investiční aktivita bude odvislá od potřeb města a výsledku hos-

podaření v jednotlivých letech výhledu. 

■ Vzhledem k nejasnému charakteru v budoucnu realizovaných kapitálových výdajů nejsou uva-

žovány investiční transfery na spolufinancování těchto investic. 

■ V období výhledu 2016 - 2020 dojde k úplnému splacení úvěru od SFŽP. Jednorázové splacení 

komunálního dluhopisu ve jmenovité výši 2,0 mld. Kč v roce 2025 vytváří nároky na tvorbu 

amortizačního fondu (v období rozpočtového výhledu každoroční příděly ve výši 100 mil. Kč). 

Pro účely sestaveného rozpočtového výhledu jsou tyto každoroční odvody považovány za fik-

tivní splátky jistin. Vzhledem k tomu, že SML v následujících letech nepočítá s přijetím nového 

úvěru, klesne index dluhové služby na hodnotu 4,17 % v posledním roce výhledu. 

Tabulka č. 4: Kumulovaný rozpočtový výhled 

 

2.2.1 Vývoj výsledku hospodaření (celkové příjmy a výdaje) 

Výsledek hospodaření zobrazuje celkové saldo rozpočtového hospodaření bez započítání položek 

financování (bez splátek jistin a případně přijatých úvěrů v jednotlivých letech). Hodnota údaje „Sal-

do bez financování“ vyjadřuje hodnotu finančních prostředků, které městu zůstávají na případnou 

Text (tis. Kč) UC 2013 UC 2014 UC 2015 RS 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020

Daňové příjmy 1 265 333 1 325 581 1 317 139 1 349 661 1 423 031 1 465 910 1 492 326 1 519 007

Nedaňové příjmy 98 080 341 741 208 023 208 168 153 578 137 681 156 769 167 857

Provozní dotace 206 104 170 172 170 675 82 861 84 443 84 775 85 108 85 443

Běžné příjmy 1 569 517 1 837 493 1 695 838 1 640 690 1 661 052 1 688 366 1 734 203 1 772 306

Kapitálové příjmy 1 25 866 25 089 33 500 35 500 35 500 33 500 33 500

Investiční dotace 353 695 85 640 144 413 0 0 0 0 0

Kapitálové příjmy celkem 353 696 111 505 169 502 33 500 35 500 35 500 33 500 33 500

Příjmy celkem 1 923 213 1 948 999 1 865 340 1 674 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806

Běžné výdaje 1 436 702 1 471 458 1 594 680 1 610 760 1 542 373 1 553 549 1 566 864 1 581 001

Kapitálové výdaje 356 644 416 938 195 636 68 371 50 000 70 000 100 000 120 000

Výdaje celkem 1 793 346 1 888 395 1 790 317 1 679 130 1 592 373 1 623 549 1 666 864 1 701 001

Saldo bez financování 129 867 60 603 75 023 -4 940 104 180 100 317 100 838 104 805

Uhrazené splátky jistiny 607 314 831 327 189 019 1 060 0 0 0 0

Přijaté půjčky 480 912 165 437 99 804 0 0 0 0 0

Fin.prostředky minul.let 31 051 0 84 216 77 000 0 0 0 0

Řízení l ikvidity -34 516 630 974 -70 000 -70 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Financování -129 867 -34 917 -74 998 5 940 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Příjmy všechny 2 435 176 2 745 409 2 049 360 1 751 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806

Výdaje všechny 2 435 176 2 719 723 2 049 336 1 750 190 1 692 373 1 723 549 1 766 864 1 801 001

Saldo úplné 0 25 687 25 1 000 4 180 317 838 4 805

Provozní přebytek (PP) 132 815 366 036 101 158 29 931 118 680 134 817 167 338 191 305

Rozdíl PP a splátky jistiny -474 499 -465 291 -87 861 28 871 118 680 134 817 167 338 191 305

Index provozních úspor (%) 8,46 19,92 5,97 1,82 7,14 7,99 9,65 10,79

Dluhová základna 1 923 213 1 948 999 1 865 340 1 674 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806

Dluhová služba 696 701 935 132 314 508 106 031 72 000 73 000 74 000 75 000

Dluh. služba/dluh.základna (%) 36,23 47,98 16,86 6,33 4,24 4,23 4,19 4,15
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úhradu svých závazků a investice. Od roku 2017 do konce období výhledu nabývá kladných hodnot 

přes 100 mil. Kč. 

Graf č. 11:  Vývoj salda hospodaření 

 

2.2.2 Hodnoty provozního hospodaření 

Pro celkový pohled na predikci hospodaření v období rozpočtového výhledu má zásadní význam 

vývoj provozních hodnot příjmů a výdajů. Na základě analýzy hospodaření v uplynulém pětiletém 

období, platného rozpočtu a konzultací s pracovníky odboru ekonomiky byl stanoven vývoj jednotli-

vých položek. Souhrnný pohled na hodnoty celkových provozních (běžných) příjmů a výdajů je 

zobrazen v následujícím grafu. V něm je zachycen mírně se zvětšující rozdíl mezi těmito dvěma zá-

kladními hodnotami hospodaření města. 

Graf č. 12:  Vývoj běžných příjmů a výdajů 

 

2.2.3 Provozní přebytek 

Provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) je v celém období rozpočtového 

výhledu kladný, a to v rozmezí od 29,9 mil. Kč (2016) do 191,7 mil. Kč (2020). Po odečtení splátek 

jistiny (splátky půjček SFŽP) je v rozmezí od 28,9 mil. Kč (2016) do 191,3 mil. Kč (2020). Částky 
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představují využitelné finanční prostředky z provozního rozpočtu na investice a větší jmenovité akce 

charakteru oprav a údržby. 

Graf č. 13:  Vývoj provozního přebytku 

 

2.2.4 Index provozních úspor 

Ukazatel „index provozních úspor“ je definován jako podíl provozního přebytku a běžných příjmů. Ve 

výhledovém období oba zmíněné ukazatele každoročně rostou, přičemž provozní přebytek roste 

rychlejším tempem. Index schváleného rozpočtu na kalendářní rok 2016 dosahuje hodnoty 1,82 % a 

vzhledem k výše zmíněnému dochází k postupnému mírnému nárůstu ukazatele až na hodnotu 

10,79 % v roce 2020. Hodnota ukazatele se tak pohybuje pod optimální úrovní indexu (25 %). 

Graf č. 14:  Vývoj indexu provozních úspor 

 

2.2.5 Volné finanční prostředky 

V řádku „Volné finanční prostředky“ jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které městu zů-

stanou na financování investičních akcí po splnění svých závazků. Protože rozpočtový výhled počítá 

s investičními výdaji, hodnota tohoto řádku zobrazuje výši finančních prostředků, které může SML ze 
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svých prostředků použít na financování investičních aktivit a jednorázových akcí neinvestičního cha-

rakteru. 

Tabulka č. 5: Volné finanční prostředky 

 
 
V tabulce je vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti. Tento odhad vychází, stejně jako celý 

rozpočtový výhled, ze stávající legislativy a místních podmínek. Je zřejmé, že město ve sledovaném 

období 2016 - 2020 může do realizace investičních akcí a jednorázových oprav dodatečně zapojit 

finanční prostředky v objemech 317 tis. Kč (2018) – 4,8 mil Kč. (2020). SML předpokládá zapojit 

finanční prostředky na svůj rozvoj z fondů (a to jak na investice, tak na opravy majetku) v průměrné 

roční výši 170 mil. Kč. Tyto finanční prostředky rozpočtový výhled již obsahuje.  

 

Kromě možnosti zapojit do rozpočtu přebytky hospodaření minulých let a hledání rezerv a efektivní-

ho hospodaření v provozní části může město ovlivnit výši volných finančních prostředků prodejem 

majetku ve svém vlastnictví. O prodeji rozhoduje zastupitelstvo a výše bude odpovídat investičním 

potřebám. Možné je také využít cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace, apod.). Získáme tak 

disponibilní prostředky pro rozvoj města. 

Údaje (tis. Kč) UC 2013 UC 2014 UC 2015 RS 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020

Běžné příjmy 1 569 517 1 837 493 1 695 838 1 640 690 1 661 052 1 688 366 1 734 203 1 772 306

Běžné výdaje 1 436 702 1 471 458 1 594 680 1 610 760 1 542 373 1 553 549 1 566 864 1 581 001

Provozní přebytek 132 815 366 036 101 158 29 931 118 680 134 817 167 338 191 305

Kapitálové příjmy 353 696 111 505 169 502 33 500 35 500 35 500 33 500 33 500

Kapitálové výdaje 356 644 416 938 195 636 68 371 50 000 70 000 100 000 120 000

Příjmy všechny 2 435 176 2 745 409 2 049 360 1 751 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806

Výdaje všechny 2 435 176 2 719 723 2 049 336 1 750 190 1 692 373 1 723 549 1 766 864 1 801 001

SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) 129 867 60 603 75 023 -4 940 104 180 100 317 100 838 104 805

Financování -129 867 -34 917 -74 998 5 940 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Uhrazené splátky jistiny 607 314 831 327 189 019 1 060 0 0 0 0

Volné finanční prostředky 0 25 687 25 1 000 4 180 317 838 4 805
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3  
Krátkodobé hodnocení subjektu se provádí na základě analýz příjmů, výdajů, výsledků hospodaření, 

krátkodobého výhledu a ukazatelů dluhové služby daného roku, roku předešlého a roku následující-

ho po daném roce. 

 

Dlouhodobé hodnocení subjektu se provádí na základě analýz příjmů, výdajů, výsledků hospodaření 

a ukazatelů dluhové služby v horizontu let 2010 - 2020. 

 

Na základě posouzení minulé schopnosti a ochoty subjektu, dostát včas a řádně všem svým finančním 

závazkům, s přihlédnutím k aktuální výši závazků města a krátkodobé výše volných finančních zdrojů 

a určení krátkodobé prognózy, přiděluje společnost AQE advisors, a.s. městu krátkodobé hodnocení 

na úrovni: 

 

STR3 
Krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky.  
 

Zhodnotili jsme hospodaření města v minulosti, ocenili jsme jeho provozní hospodaření a aktuální 

výši zadluženosti. Upozorňujeme na konstantní výsledky hospodaření. V hodnocení se odráží i dosa-

vadní investiční politika města. S ohledem na charakter dosavadních i plánovaných hospodářských 

výsledků, za předpokladu, že město bude pokračovat v navrženém trendu rozpočtového výhledu 

hospodaření, tzn. že především roční dluhová služba bude kryta z provozních výsledků hospodaření 

města, přiděluje společnost AQE advisors, a.s. městu dlouhodobé ekonomické hodnocení na úrovni: 

 

B1-  
Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky,  

s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu. 
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Rozpočtový výhled pro období 2016 – 2020 vychází z podrobné analýzy hospodaření města v letech 

2010 - 2014 a platného rozpočtu roku 2015. Na základě těchto analýz, s promítnutím legislativních 

změn, týkajících se většinou reformy veřejných financí, a současné ekonomické situace, lze učinit 

následující závěry: 
 

■ Hodnota ukazatele dluhové služby v rozpočtovém výhledu, vypočítaná podle metodiky Minis-

terstva financí, je velmi příznivá a dosahuje max. 6,33 % z povolené 25-ti procentní 

předepsané hranice a do budoucna se snižuje. 

■ Hospodaření SML je v oblasti provozního rozpočtu vyvážené se zlepšujícím se trendem vývoje. 

Provozní přebytek dosahuje kladných hodnot a tím městu zůstávají určité finanční zdroje na 

očekávané investiční výdaje, kapitálová část rozpočtu je závislá na rozhodování orgánů města o 

jednorázových prodejích majetku, zahajování a realizaci vlastních investic, vyhlašování výzev, 

předkládání žádostí o podporu a realizaci investic spolufinancovaných z fondů EU. 

■ Výsledek krátkodobého ekonomického hodnocení dokládá, že město při uvážlivé hospodářské 

politice má dostatečné finanční zdroje ke svému rozvoji. 

■ Dlouhodobé hodnocení města ukazuje, že město má volné finanční prostředky na spolufinanco-

vání dotačních titulů státu i fondů EU, a to zejména v oblasti investiční. 

■ Na základě ekonomického hodnocení, odhadu vývoje ekonomické situace a vzhledem k predi-

kovanému vývoji nejdůležitější skupiny příjmů (sdílených daní), mělo by město být maximálně 

obezřetné a snažit se především o hledání rezerv svého hospodaření. Zvláště opatrné by mělo 

být u investic, jejichž realizace vyvolává následné provozní výdaje. Též je vhodné upřednostnit 

investice s vyšším podílem dotací, a to zejména těch z EU. 

 

Rozpočtový výhled slouží jako podklad pro rozhodování, plánování a realizaci potřeb a záměrů měs-

ta. Jeho přínosy jsou: 
 

■ Zlepšení střednědobého a strategického plánování, kdy se rozhoduje o očekávaných příjmech 

a výdajích v dlouhodobém horizontu. Rozpočtový výhled přináší informace o tom, jak jsou plá-

nované aktivity realizovány a za jakých podmínek. 

■ Upozorňuje na rizika budoucího hospodaření a umožňuje předcházet jejich vzniku. 

■ Slouží i pro řízení závazků města, protože ukazuje na jejich schopnost splácení v budoucnosti. 

Podporuje jak dlouhodobou vyrovnanost rozpočtového hospodaření, tak i zachování finančního 

zdraví města. 
 

Je také nutno uvažovat s flexibilitou rozpočtu tak, aby mohly být finanční prostředky použity 

k spolufinancování získaných dotací z jiných rozpočtů. V rámci běžného rozpočtového roku navrhu-

jeme důsledné, pravidelné měsíční vyhodnocování rozpočtu a okamžité reagování na případné 

odchylky od platného rozpočtu. 
 

Legislativní změny, spjaté v převážné míře se současnou ekonomickou situací, ztěžují sestavování 

rozpočtového výhledu. V prvé řadě se jedná o výši sdílených daní, která je a bude závislá na ekono-

mické situaci státu a legislativních změnách v této oblasti. Predikce hodnot těchto daní je opatrná. 

Pokud v této oblasti nedojde k zásadním změnám, lze počítat v jednotlivých letech rozpočtového 

výhledu až s 30 mil. Kč vyššími příjmy ze sdílených daní. 
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Tabulka č. 6: Rozpočtový výhled 2016 – 2020 

 
 

  

Údaje (tis. Kč) UC 2013 UC 2014 UC 2015 RS 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 265 333 1 325 581 1 317 139 1 349 661 1 423 031 1 465 910 1 492 326 1 519 007

DPFO ze závislé činnosti 233 126 240 316 245 000 260 000 278 826 295 462 301 371 308 752

DPFO OSVČ 24 584 15 672 20 000 10 000 12 659 12 928 13 020 13 207

DPFO vybíraná srážkou 22 393 25 468 26 000 27 000 28 192 28 947 29 236 29 675

DP právnických osob 220 979 243 738 245 000 250 000 267 146 277 191 282 735 289 659

DP právnických osob za obce 12 580 15 610 11 893 11 000 11 893 11 893 11 893 11 893

Daň z přidané hodnoty 470 813 495 557 500 000 520 000 551 788 574 697 589 065 600 547

Místní poplatky 54 246 55 476 55 626 55 411 55 654 55 760 55 815 55 922

Správní poplatky 27 338 30 607 24 930 26 050 28 140 28 281 28 422 28 564

Daň z nemovitostí a z majetku 127 762 125 309 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000

Ostatní daňové příjmy 71 511 77 829 63 690 65 200 63 734 55 752 55 769 55 787

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 98 080 341 741 208 023 208 168 153 578 137 681 156 769 167 857

Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží 3 262 3 158 3 886 32 569 33 290 15 323 33 357 43 391

Příjmy z pronájmu 0 5 998 5 536 5 581 5 587 5 591 5 595

Výnosy z finančního majetku 19 828 77 004 78 642 83 683 19 886 21 926 22 965 24 005

Přijaté sankční platby 48 231 52 654 60 561 49 549 52 364 52 363 52 363 52 362

Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př. 20 669 41 485 58 562 31 831 37 436 37 462 37 472 37 483

Přijaté splátky půjček 6 090 167 435 5 373 5 000 5 021 5 021 5 021 5 021

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 363 413 1 667 322 1 525 163 1 557 829 1 576 609 1 603 592 1 649 095 1 686 864

Neinvestiční dotace (transfery) 116 049 113 625 120 912 65 681 65 943 66 275 66 608 66 943

Převody z vlastních fondů (HČ) 90 055 56 546 49 763 17 180 18 500 18 500 18 500 18 500

BĚŽNÉ PŘÍJMY 1 569 517 1 837 493 1 695 838 1 640 690 1 661 052 1 688 366 1 734 203 1 772 306

Prodej inv.majetku, akcií a majetkových práv 1 25 866 25 089 33 500 35 500 35 500 33 500 33 500

Investiční dotace (transfery) 353 695 85 640 144 413 0 0 0 0 0

PŘÍJMY CELKEM 1 923 213 1 948 999 1 865 340 1 674 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806

Platy zaměstnanců vč.odvodů 177 167 184 088 205 519 224 869 230 367 232 712 235 082 238 506

Nákupy DHM, materiálu, ostatní 15 457 20 758 20 267 17 458 16 581 16 741 16 903 17 063

Úroky, lesing a ostatní finanční výdaje 89 448 117 485 154 893 133 971 72 000 73 000 74 000 75 000

Nákup energií 21 253 15 705 24 485 38 982 38 728 39 013 39 300 39 591

Nákup služeb 351 612 336 332 322 616 417 701 431 959 435 500 439 077 442 690

Opravy a udržování 151 334 146 909 146 311 138 989 122 432 123 962 125 512 127 081

Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 16 241 18 906 15 817 7 557 6 845 6 863 6 882 6 890

Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org. 242 909 249 891 275 380 231 941 251 507 253 423 255 354 257 299

Neinvestiční příspěvky PO 313 777 312 959 341 982 310 812 302 453 303 209 303 967 304 727

Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům 49 976 65 883 49 034 18 629 16 430 16 446 16 463 16 480

Neinv.transfery  obyvatelstvu 1 466 1 680 1 936 1 893 1 800 1 800 1 800 1 800

Ostatní neinvestiční výdaje a transfery 6 063 863 36 438 67 959 51 271 50 879 52 524 53 873

BĚŽNÉ VÝDAJE 1 436 702 1 471 458 1 594 680 1 610 760 1 542 373 1 553 549 1 566 864 1 581 001

Kapitálové výdaje 356 644 416 938 195 636 68 371 50 000 70 000 100 000 120 000

VÝDAJE CELKEM 1 793 346 1 888 395 1 790 317 1 679 130 1 592 373 1 623 549 1 666 864 1 701 001

SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování) 129 867 60 603 75 023 -4 940 104 180 100 317 100 838 104 805

Uhrazené splátky jistin a dluhopisů 607 314 831 327 189 019 1 060 0 0 0 0

Přijaté půjčky 480 912 165 437 99 804 0 0 0 0 0

Změna stavu na bankovních účtech 31 051 0 84 216 77 000 0 0 0 0

Řízení l ikvidity -34 516 630 974 -70 000 -70 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

FINANCOVÁNÍ -129 867 -34 917 -74 998 5 940 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

PŘÍJMY všechny 2 435 176 2 745 409 2 049 360 1 751 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806

VÝDAJE všechny 2 435 176 2 719 723 2 049 336 1 750 190 1 692 373 1 723 549 1 766 864 1 801 001

SALDO úplné 0 25 687 25 1 000 4 180 317 838 4 805

Provozní přebytek 132 815 366 036 101 158 29 931 118 680 134 817 167 338 191 305

Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny -474 499 -465 291 -87 861 28 871 118 680 134 817 167 338 191 305

Index provozních úspor 8,46 19,92 5,97 1,82 7,14 7,99 9,65 10,79

Dluhová základna 1 923 213 1 948 999 1 865 340 1 674 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806

Dluhová služba 696 701 935 132 314 508 106 031 72 000 73 000 74 000 75 000

Dluhová služba / dluhová základna (v %) 36,23 47,98 16,86 6,33 4,24 4,23 4,19 4,15

Zůstatky na účtech 125 420 155 904

Pohledávky 388 255 220 833

Závazky 2 752 562 2 759 039

Stav úvěrů 30 836 46 308
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Tabulka č. 7: Rekapitulace příjmů (tis. Kč) 

 

 
 

 

 

  

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

A) Daňové příjmy a poplatky 1 325 581 1 317 139 1 349 661 1 423 031 1 465 910 1 492 326 1 519 007

Daňové příjmy ze státního rozpočtu 1 020 750 1 034 408 1 067 000 1 138 610 1 189 225 1 215 427 1 241 840

Daň z příjmu FO 240 316 245 000 260 000 278 826 295 462 301 371 308 752

Daň z příjmu právnických osob 243 738 245 000 250 000 267 146 277 191 282 735 289 659

Daň z přidané hodnoty 495 557 500 000 520 000 551 788 574 697 589 065 600 547

Daňové příjmy a poplatky upravené městem 274 223 257 801 256 611 256 282 248 405 248 477 248 602

Daň z nemovitosti 125 309 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000

Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu 43 457 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Odvody - výtěžek z provozování loterií 3 770 4 000 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000

Odvody - výherní hrací přístroje 72 075 58 000 60 000 58 000 50 000 50 000 50 000
Správní poplatky 30 607 24 930 26 050 28 140 28 281 28 422 28 564

B) Přijaté transfery 199 265 277 228 67 881 65 943 66 274 66 608 67 943

Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci dotač. vztahu 65 138 64 916 64 900 65 567 65 895 66 224 66 555

C) Příjmy z hospodářské činnosti města 56 546 4 447 17 180 18 500 18 500 18 500 18 500

Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města 56 546 4 447 17 180 18 500 18 500 18 500 18 500

D) Příjmy ze společností a podílů v nich 245 938 48 898 42 000 45 075 47 113 48 151 49 189

Příjmy z hospodáření 9 229 12 458 6 000 9 000 11 000 12 000 13 000

Podíl na zisku a z dividend ASA 5 782 7 622 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec 3 447 4 336 0 2 000 3 000 3 000 3 000
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS 0 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Podíl na zisku a z dividend TSML 0 0 0 0 0 0 0

Podíl na zisku a z dividend SAJ 0 0 0 0 0 0 0

Podíl na zisku a z dividend  ELSET 0 0 0 1 000 2 000 3 000 4 000

Podíl na zisku a z dividend SVS 0 0 0 0 0 0 0

Další příjmy 236 709 36 441 36 000 36 075 36 113 36 151 36 189

Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ 167 386 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené (SAL) 24 941 23 941 23 500 23 500 23 500 23 500 23 500

Úrokový výnos z půjčky (SAL) 7 500 7 500 7 500 7 575 7 613 7 651 7 689

Úrokový výnos z půjčky (SAJ) 36 882 0 0 0 0 0 0

E) Fondy oprav a investic - příjmy 35 574 37 466 38 076 38 092 38 092 38 092 38 092

Odvody - odpisy MŠ 6 808 7 281 7 234 7 329 7 329 7 329 7 329

Odvody - odpisy ZŠ 14 416 15 068 14 934 15 073 15 073 15 073 15 073

Odvody - odpisy Botanická zahrada 2 780 2 780 2 989 2 780 2 780 2 780 2 780

Odvody - odpisy Zoologická zahrada 8 475 9 417 9 374 9 374 9 374 9 374 9 374

Odvody - odpisy Divadlo F X Šaldy 1 814 1 814 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430

Odvody - odpisy Naivní divadlo 244 244 252 244 244 244 244

Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko 789 789 789 789 789 789 789

Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče 54 54 54 54 54 54 54

Odvody - odpisy Městské lesy 20 20 20 20 20 20 20

Odvod z investičního fondu (Zoologická zahrada) 175 0 0 0 0 0 0

F) Dotační fond města - příjmy 0 0 0 0 0 0 0

G) Financování, kladné úroky apod. 23 392 54 685 70 183 3 311 3 313 3 314 3 316

Příjmy ze zůstatků minulého roku

Příjmy - výnosy z amortizačního fondu 9 823 10 000 10 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Příjmy z úroků - dluhopis 13 304 44 377 60 000 0 0 0 0

Kladné úroky z provozních účtů města 266 308 183 311 313 314 316

H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené 52 294 94 585 65 315 73 110 55 174 71 222 80 270

Příjmy z pokut 9 026 9 241 9 333 9 333 9 333 9 333 9 333

Příjmy ostatní 43 268 85 344 55 982 63 777 45 841 61 889 70 937

Příspěvek na provozní ztrátu z KÚLK - DPMLJ 4 477 8 688 3 279 8 500 8 500 8 500 8 500

Příspěvek na provozní ztrátu (drážní doprava) 0 15 765 15 765 15 770 15 770 15 770 15 770

Elektrošrot 460 440 350 350 350 350 350

EKO KOM - sběr surovin 5 472 6 000 4 500 4 870 4 870 4 870 4 870

H) Možné nové příjmy 0 0 0 0 0 0 0

zvýšení daně z nemovitostí 0 0 0 0 0 0

změna koeficientu Vratislavice 0 0 0 0 0 0 0

amortizační fond - podpora investic 0 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY CELKEM 1 948 999 1 865 340 1 674 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806
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Tabulka č. 8: Rekapitulace výdajů (tis. Kč) 

 
 

 

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

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

B) Odbory Magistrátu 986 073 804 103 573 403 476 535 477 700 478 836 479 955

odbory magistrátu - státní správa 2 514 3 585 960 937 948 958 966

z toho osobní 60 059 68 625 78 298 78 298 78 298 78 298 78 298

odbory magistrátu  - samospráva 852 397 650 648 401 448 296 817 299 646 302 467 305 180

z toho osobní 71 103 81 245 92 697 92 697 92 697 92 697 92 697

odbor kontroly a interního auditu 16 18 20 20 20 20 20

kancelář primátora 1 100 4 351 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

odbor právní a veřejných zakázek 319 832 832 833 834 835 836

odbor správy veřejného majetku 166 323 156 233 29 157 29 157 29 157 29 157 29 157

kancelář tajemníka 179 172 194 575 213 612 213 612 213 612 213 612 213 612

stavební úřad 5 25 25 25 25 25 25

odbor životního prostředí 1 922 1 741 325 325 325 325 325

odbor správní a živnostenský 57 86 90 90 90 90 90

odbor sociální péče 360 1 383 170 170 170 170 170

odbor dopravy 170 350 350 350 350 350 350

odbor informatiky a řízení procesů 40 212 56 889 4 353 4 353 4 353 4 353 4 353

odbor ekonomiky 151 126 213 455 198 619 101 750 102 914 104 049 105 167

odbor majetkové správy 49 209 20 395 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488

odbor strategického rozvoje a dotací 152 195 44 419 15 581 15 581 15 581 15 581 15 581

odbor hlavního architekta 1 934 4 838 8 519 8 519 8 519 8 519 8 519

odbor cestovního ruchu a sportu 220 154 3 616 8 091 8 091 8 091 8 091 8 091

                 z toho nájemné SAL 41 822 41 822 41 822 41 822 41 822

odbor školství, kultury a sociálních věcí 21 798 24 390 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000

odbor ekologie a veřejného prostoru 0 76 508 11 449 11 449 11 449 11 449 11 449

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

ostatní náklady

D) Organizace města/s účastí města a další 738 506 848 028 939 451 933 067 936 793 938 885 941 806
Botanická zahrada 13 726 13 511 14 046 14 046 14 046 14 046 14 046

Provozní příspěvek 10 915 10 700 10 930 10 930 10 930 10 930 10 930

Příspěvek na odpisy 2 811 2 811 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116

Dotace a další externí zdroje

Zoologická zahrada 40 785 49 049 42 385 42 385 42 385 42 385 42 385

Provozní příspěvek 27 200 32 500 31 295 31 295 31 295 31 295 31 295

Příspěvek na odpisy 10 632 11 936 11 090 11 090 11 090 11 090 11 090

Dotace a další externí zdroje 2 954 4 613 0 0 0 0 0

Divadlo F X Šaldy 77 678 83 081 77 886 77 730 77 730 77 730 77 730

Provozní přspěvek 68 332 73 300 75 300 75 300 75 300 75 300 75 300

Příspěvek na odpisy 2 246 2 285 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430

Dotace a další externí zdroje 7 100 7 496 156 0 0 0 0

Naivní divadlo 12 517 13 697 11 112 11 514 11 515 11 516 11 517

Provozní příspěvek 10 310 10 300 10 590 10 590 10 590 10 590 10 590

Příspěvek na odpisy 472 571 522 522 522 522 522

Dotace a další externí zdroje 1 735 2 827 0 402 403 404 405

Dětské centrum Sluníčko 28 512 30 480 25 155 25 155 25 155 25 155 25 155

Provozní příspěvek 21 500 23 995 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200

Příspěvek na odpisy 940 956 955 955 955 955 955

Dotace a další externí zdroje 6 072 5 528 0 0 0 0 0

Centrum zdravotní a sociální péče 20 539 23 497 20 170 20 170 20 170 20 170 20 170

Provozní příspěvek 18 000 18 700 19 370 19 370 19 370 19 370 19 370

Příspěvek na odpisy 697 767 800 800 800 800 800

Dotace a další externí zdroje 1 842 4 030 0 0 0 0 0

Komunitní středisko Kontakt 4 729 4 842 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670

Provozní příspěvek 4 703 4 837 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670

Dotace a další externí zdroje 26 5 0 0 0 0 0

DPMLJ a s 205 277 229 843 209 444 215 029 215 214 216 015 217 635

Příspěvek města na úhradu ztráty z provozování MHD 200 800 205 390 190 400 190 400 190 400 191 015 192 447

Externí příspěvky na MHD - kraj apod.

Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava 4 477 8 688 3 279 8 627 8 691 8 757 8 822

Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava 0 15 765 15 765 16 002 16 122 16 243 16 365

TSML a s 102 083 112 464 99 523 99 523 99 523 99 523 99 523

Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06) - služby44 066 21 866 21 938 21 938 21 938 21 938 21 938

Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06) - opravy 0 19 631 19 585 19 585 19 585 19 585 19 585

Zimní údržba a zimní a letní čištění 44 888 52 967 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000

Parkovací systém 13 129 18 000 0 0 0 0 0
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Název UC 2014 RU 2015 RS 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020

Ještědská sportovní, spol s r.o. 18 022 15 091 21 950 21 775 21 888 22 000 22 112

Plavecký bazén - příspěvek na média 10 219 9 600 8 850 8 983 9 051 9 119 9 187

Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost 1 511 1 500 1 500 1 523 1 534 1 546 1 557

Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu 975 900 900 914 920 927 934

Plavecký bazén přístavba - příspěvek média 3 260 3 000 3 000 3 045 3 068 3 091 3 114

Plavecký bazén přístavba - teplo 0 0 4 700 4 410 4 415 4 418 4 420

Plavecký bazén přístavba - elektrická energie 0 0 3 000 2 900 2 900 2 900 2 900

Plavecký bazén přístavba - finančnívypořádání 2 057 91 0 0 0 0 0

Komunitní práce  o. p. s. 4 500 4 415 4 400 5 000 5 000 5 000 5 000

Příspěvek na činnost 4 500 4 415 4 400 5 000 5 000 5 000 5 000

A.S.A  s.r.o. 0 0 85 300 91 870 91 870 91 870 91 870

Nebezpečné odpady VOK - smlouva 0 0 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

Úhrada svozové společnosti ASA 0 0 64 700 64 700 64 700 64 700 64 700

Sběrný dvůr - smlouva 0 0 6 200 7 970 7 970 7 970 7 970

Separovaný sběr,PET - smlouva 0 0 9 000 13 800 13 800 13 800 13 800

Liberecká IS 0 0 35 697 33 200 33 200 33 200 33 200

Provoz a správa IS MML 0 0 35 697 33 200 33 200 33 200 33 200

Mateřské školy 28 003 28 767 28 234 29 028 29 086 29 144 29 202

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 5 687 5 423 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie 15 509 16 063 15 000 15 663 15 702 15 741 15 781

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 6 808 7 281 7 234 7 365 7 384 7 402 7 421

Ostatní výdaje

Základní školy 86 778 108 627 86 844 90 410 90 599 90 788 90 978

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 25 203 24 939 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie 42 733 42 607 42 000 41 798 41 903 42 007 42 112

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 14 416 15 068 14 934 15 148 15 186 15 224 15 262

Ostatní výdaje 4 426 26 013 910 4 464 4 510 4 556 4 604

Městská policie 46 522 49 929 49 700 50 218 52 542 52 608 52 674

Platy a podobné a související výdaje 39 615 43 879 43 035 45 186 47 446 47 446 47 446

Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 677 4 761 6 665 5 031 5 096 5 161 5 227

Investiční nákupy a související výdaje 2 230 1 288 0 0 0 0 0

Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/ 32 909 65 222 106 825 85 299 85 998 86 704 87 417

Opravy VO a SSZ 15 737 51 598 88 258 81 647 82 300 82 960 83 626

Služby - VO a SSZ - jak se l iší?? 3 032 3 722 18 567 3 652 3 698 3 744 3 791

Náhrady za náklady soudního řízení 14 140 9 902 0 0 0 0 0

Spacium 148 200 0 0 0 0 0

dotace na činnost 148 200 0 0 0 0 0

Městský stadion - koncesní smlouva 15 580 15 106 15 800 15 736 15 893 16 052 16 212

Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec 15 580 15 106 15 800 15 736 15 893 16 052 16 212

Městské lesy 197 206 310 310 310 310 310

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 98 105 200 200 200 200 200

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 99 102 110 110 110 110 110

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

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 5 815 40 168 45 000 35 000 35 000 40 000 50 000

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 4 183 9 992 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 0 2 217 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 0 5 659 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Fond pro opravy a vybavení komunikací 0 44 911 46 000 35 000 40 000 40 000 50 000

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 0 1 003 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Fond pro výkupy nemovitostí 0 4 346 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Fond pro rozvoj sociálního bydlení 0 1 003 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 0 2 503 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Fond pro opravy a vybavení ostatní 0 1 592 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Fond pro kofinancování evropských projektů 0 2 503 3 000 25 000 40 000 50 000 50 000

Fond pro informační technologie 0 403 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Fond cyklodoprava 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Rezerva fondu oprav a investic 0 0 0 10 000 20 000

F) Dotační fondy města 12 446 13 728 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800

Ekofond 437 665 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Fond zdraví a prevence 324 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Fond rozvojové spolupráce 53 98 800 800 800 800 800

Fond vzdělávání 794 732 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Rezervní fond 560 812 0 0 0 0 0

Fond kultury a cestovního ruchu 676 844 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Sportovní fond 9 604 10 278 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Městský fond rozvoje bydlení 0 0 0 0 0 0 0

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

KNL spolupodíl modernizace 5400 11600 11600 11600

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

VÝDAJE CELKEM 1 888 395 1 790 317 1 679 130 1 592 373 1 623 550 1 666 864 1 701 001

Přehled

PŘÍJMY CELKEM 1 948 999 1 865 340 1 674 190 1 696 552 1 723 866 1 767 703 1 805 806

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

Kontrola 25 687 25 1 000 4 179 316 838 4 806
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Tabulka č. 9: Rekapitulace financování (tis. Kč) 

 

 

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

A) Financování - kladné úroky apod. 878 432 1 154 406 77 000 0 0 0 0

Financování - převod rezervace finančních prostředků 712 000 1 054 602 77 000 0 0 0 0

v ČS na splátku úroků dluhopisu a směnky - převod rezervy 2015 0 84 602 77 000 0 0 0 0

Příjem z umořovacího fondu - dluhopis (dlouhodobé) 700 000 970 000 0 0 0 0 0

Příjem z umořovacího fondu - dluhopis (krátkodobé) 12 000 0 0 0 0 0 0

Financování - ostatní 166 432 99 804 0 0 0 0 0

Čerpání kontokorentních úvěrů 93 485 0 0 0 0 0 0

Čerpání revolvingových úvěrů 71 951 99 804 0 0 0 0 0

Operace z peněž. účtů organizace nemající charakter P a V 995 0 0 0 0 0 0

B) Financování - úvěry, splátky apod. 913 349 1 229 404 71 060 100 000 100 000 100 000 100 000

Dluhopis 82 022 70 000 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Dlouhodobé operace řízení likvidity, výdaje,dluhopis 74 322 70 000 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Krátkodobé operace řízení likvidity, výdaje,dluhopis 7 700 0 0 0 0 0 0

Provozní úvěry  ostatní 831 327 1 159 404 1 060 0 0 0 0

Splátka půjčky SFŽP - využití odp.tepla 1 060 1 060 1 060 0 0 0 0

Splátky kontokorentních úvěrůu 74 170 82 988 0 0 0 0 0

Splátky revolvingových úvěrů 56 098 105 356 0 0 0 0 0

Uhrazená splátka vydaných dluhopisů (směnka) 700 000 970 000 0 0 0 0 0

FINANCOVÁNÍ CELKEM -34 917 -74 998 5 940 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
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Krátkodobé hodnocení 

 

STR1 Výborné subjekty v plnění svých závazků v krátkém časovém horizontu 

STR2 Kvalitní subjekty s dobrou schopností splácet své aktuální závazky 

STR3 Vyhovující subjekty dostát svým závazkům včas 

STR4 Sporné subjekty s rizikem plnění svých závazků v termínu 

STR5 Nevhodné subjekty neschopné plnit své i krátkodobé závazky 

 

Dlouhodobé hodnocení 

 

A výborné subjekty, bez rizika a s vynikající schopností splácet své závazky 

A1+ 
A1- 

velmi dobré subjekty, s výbornou schopností splácet své závazky, s očekávanou stabilní budoucností 

A2+ 
A2- 

dobré (kvalitní) subjekty, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí 
riziko v delším časovém horizontu 

B+ 
B- 

přijatelné (bonitní) subjekty, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí 
riziko již ve středním časovém horizontu 

B1+ 
B1- 

vyhovující (uspokojivé) subjekty, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým bu-
doucím rizikem již v krátkém časovém horizontu 

B2+ 
B2- 

průměrné subjekty schopné splácet své aktuální závazky, s problematickou budoucností 

B3+ 
B3- 

podprůměrné subjekty s poměrně rizikovou schopností splácet své závazky, s rizikovou budoucností 

C+ 
C- 

sporný (spekulativní) subjekty s nejistou schopností splácet své závazky, se značně rizikovou budoucností 

C1+ 
C1- 

nevhodné (rizikové) subjekty s nestabilní schopností splácet své závazky, s vysokým rizikem v budoucnu 

C2+ 
C2- 

nezpůsobilé (vysoce rizikové) subjekty s neschopností a neochotou splácet své závazky 
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PRAVIDLA pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Liberec na rok 2016 a pro doplňkovou činnost. 

 

Finanční vypořádání hlavní činnosti 

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů se vymezují pravidla pro finanční vypořádání výsledků hospodaření 

hlavní činnosti takto:  

 

1. V souladu se zněním § 28, odst. 1, zákona 250/ 2000 Sb. použije organizace k úhradě 

nákladů v hlavní činnosti přednostně svoje vlastní výnosy. Neinvestiční příspěvky budou krýt 

pouze rozdíl do výše skutečně vynaložených nákladů. 

 

2. Organizace během roku účtuje o poskytnutých neinvestičních příspěvcích z rozpočtu města 

na účet 241-Běžný účet proti účtu 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Současně se 

účtuje nárok na dotaci (příspěvek) na účty 348 a 672.  

Před sestavením řádné (roční) účetní závěrky upraví organizace nárok na příspěvek na účtu 

672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů na výši rozdílu účtové třídy 5 

(náklady) a účtové třídy 6 (výnosy) hlavní činnosti (maximálně však do schválené výše 

příspěvků z rozpočtu města).  

 

3. Postup úpravy nároku na dotaci (příspěvek) uvedený v bodu č. 2. těchto pravidel neuplatní 

organizace, která:     

  - v roce 2016 obdržela od zřizovatele mimořádně příspěvek na úhradu ztráty minulých  

    období, 

  - eviduje na svém účtu 432 ztrátu z minulých let a neobdržela od zřizovatele mimořádně  

     příspěvek na úhradu této ztráty, ale její zaúčtované výnosy v roce 2016 převýší náklady.  

V takových případech organizace zahrne do výpočtu nároku na příspěvek účetně evidovanou 

ztrátu nebo její část podle pokynů Odboru ekonomiky SML. Zaúčtovat upravený nárok na 

účet 672 v roční účetní závěrce může organizace až po vydání souhlasu Odborem ekonomiky 

SML. 

 

4. Nevyčerpaná část neinvestičních příspěvků se při finančním vypořádání odvede na účet 

zřizovatele - statutárního města Liberec.  

5. Při finančním vypořádání organizace odvede na účet SML 100% úspory neinvestičního 

příspěvku vzniklé z titulu neplnění počtu zaměstnanců z důvodů nezajištění nového úkolu 
*
). 

Tyto nečerpané prostředky nesmí organizace bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu. 

Stejně tak postupuje i v případě úspor jiných druhů nákladů, se kterými bylo počítáno 

v příspěvku zřizovatele pro zajištění nového úkolu, pokud úkol nebyl realizován. Povinnost 

odvést zřizovateli úsporu neinvestičního příspěvku vzniklého z důvodu neplnění počtu 

zaměstnanců se nevztahuje na školské příspěvkové organizace. 
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*
) nesplněný limit počtu zaměstnanců k 31.12.2016  x plánovaný roční průměrný plat + povinné 

pojištění;  úspora musí být finančně kryta. 

Odvod neinvestičního příspěvku z titulu neplnění počtu zaměstnanců podle bodu 6. se týká 

příspěvkových organizací odměňovaných podle § 109, odst. 3 zákona 262/2006 Sb. s výjimkou 

organizací usměrňovaných podílem mimotarifních složek. 

6. Příspěvky poskytnuté zřizovatelem pro běžný rok samostatně   

- na odpisy, 

- k úhradě nákladů na energii, 

- k úhradě nákladů na provoz, 

- k úhradě nákladů na stravování žáků, 

nesmí organizace použít k financování jiných potřeb bez souhlasu zřizovatele.  

 

7. Úspora neinvestičního příspěvku musí být finančně kryta. 

 

8. Ke krytí případné ztráty hlavní činnosti použije organizace zisk dosažený v doplňkové 

činnosti po splnění daňových povinností nebo rezervní fond. 

 

9. Pokud organizace v běžném rozpočtovém roce nedočerpá účelové prostředky na jmenovité 

akce (investiční i neinvestiční), nesmí v následujícím roce v jejich financování pokračovat do 

rozhodnutí zřizovatele o ponechání či odvodu těchto prostředků. 

 

10. Finanční vypořádání investičních akcí se provádí samostatně za každou akci. Čerpání 

investičních akcí (překročení – nedočerpání) nelze kumulovat. 

 

11. Finanční vypořádání poskytnutých účelových prostředků od zřizovatele, ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu krajského úřadu, z evropských fondů nebo z dalších zdrojů se provádí 

v rozsahu a termínech stanovených příslušnými poskytovateli prostředků. 

 

12. Příspěvkové organizace, s výjimkou školských PO, odvedou zřizovateli své investiční 

zdroje ve výši odpovídající zaúčtovaným ročním odpisům ze svěřeného nemovitého majetku. 

Odvod budou provádět zálohově, čtvrtletně, v termínech  

do  25.  3.  2016 za  I.   čtvrtletí 

do  24.  6.  2016 za  II.  čtvrtletí 

do  23.  9.  2016 za  III. čtvrtletí 

do  15.12.  2016 za  IV. čtvrtletí. 

Vyrovnání záloh odvodu na skutečnost bude provedeno v rámci finančního vypořádání roku.  
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13. Školské příspěvkové organizace odvedou zřizovateli investiční zdroje odpovídající výši 

odpisů z nemovitého a movitého svěřeného majetku zaúčtovaných za rok 2016. Odvody 

investičních prostředků budou provádět čtvrtletně ke dni účetní uzávěrky. 

Odvody budou prováděny formou vzájemného zúčtování mezi zřizovatelem a organizacemi, 

tj. bez bankovních převodů finančních prostředků. Případné nedočerpání příspěvku na odpisy 

za rok 2016 je organizace povinna nahlásit do odd. rozpočtu a financování  SML nejpozději 

do 12. 1. 2017. 

  

14. Rada statutárního města Liberec může při vyúčtování výsledků hospodaření za daný rok 

rozhodnout: 

a) o odvodu do rozpočtu SML, jestliže investiční zdroje organizace jsou větší než, je jejich 

potřeba užití 

b) o odvodu do rozpočtu SML, pokud se prokáže, že organizace porušila rozpočtovou kázeň.   

 

Doplňková činnost 

 

Z důvodu lepšího využití všech svých hospodářských možností může organizace provozovat 

doplňkové (hospodářské) činnosti navazující na její vymezený hlavní účel.  

1. Oprávnění provozovat doplňkovou činnost dává organizaci zřizovatel ve zřizovací listině, 

ve které stanoví základní podmínky pro její provádění. 

  

2. Zisk z doplňkových činností není zahrnován do vztahu k rozpočtu zřizovatele. 

 

3. Dosažený zisk z doplňkové činnosti po splnění daňových povinností může organizace 

použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné použití tohoto zdroje může povolit organizaci 

pouze zřizovatel. 

 

4. Ze zisku z doplňkové činnosti, nebo z jeho části nepoužité na krytí případné ztráty hlavní 

činnosti, navrhne organizace příděly do svých fondů.  

 

5. Pokud bude v běžném roce doplňková činnost ztrátová, musí být ztráta uhrazena ze zisku 

doplňkové činnosti následujícího roku. V opačném případě musí organizace přehodnotit 

kalkulaci výnosů nebo tuto činnost ukončit.  

 

Společná ustanovení 

1. Organizace předloží zřizovateli ke schválení svůj návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření po řádné účetní závěrce, nejpozději však do konce února, 2017. 

 

2. V pravomoci Odboru ekonomiky SML je upravit formu a způsob předkládání podkladů 

organizacemi pro finanční vypořádání roku 2016. 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č. DS 2016xxxxx 
 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. 
se sídlem Zahradní 415/10, 460 01  Liberec XI – Růžodol I 
IČ 26593980 
zastoupená panem Jaroslavem Leškem, ředitelem CZPLK o.p.s. 
číslo bankovního účtu: 94-4655980247/0100, vedeného u Komerční banky 
 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
 

 
I . 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. xxx/2016 ze dne 31. 3. 2016. 

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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II. 
Účel a výše dotace 

 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 110.000,- Kč (slovy: stodeset 

tisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování projektu sociálně-právní 
ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám 
s dětmi v Libereckém kraji“. 

 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

a) občerstvení, 
b) dary třetím osobám,  
c) odpisy majetku, 
d) správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
e) daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
f) členské či jiné příspěvky podobného typu, 
g) mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

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

h) ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je 
zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit, 

i) cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,  

j) nákup dlouhodobého majetku. 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016. 
 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2017 
na účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s. (IČ příjemce). V případě, že příjemce 
nevrátí nevyčerpanou dotaci či její část v tomto termínu, dopustí se porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 94-4655980247/0100 vedený u KB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 
 
 

Příloha usnesení č. 205/2016



Příloha č. 2 

Stránka 3 z 6 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
 
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
2. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2017 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí 
vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté 
částky.   
 
b) Příjemce k vyúčtování předloží účetní sestavu, která prokazuje využití poskytnuté 
dotace dle členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a 
kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, 
včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, finanční příspěvek, doklady). 
Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či písemnostech 
souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla kryta z poskytnuté dotace, tyto 
písemnosti se uchovávat stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je v případě 
potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
c) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich 
odstranění, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
3. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě písemného 

souhlasu poskytovatele. Za tím účelem je příjemce povinen písemně oznámit 
poskytovateli jakékoliv změny související s čerpáním poskytnuté dotace, a to minimálně 
30 dnů předem.  
 

4. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.  
 

5. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 

 
6. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit a ve všech písemných 

materiálech, které se vztahují k projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní 
odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“, 
uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním městem Liberec.  
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7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná 
ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“. 
 

8. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace. 
 

9. Příjemce dotace se zavazuje poskytovat komplexní pomoc a podporu rodinám s dětmi 
v evidenci SPOD s cílem zabránit dalšímu prohlubování ohrožení, ve kterém se tyto 
rodiny s dětmi nacházejí. Pomoc bude spočívat v individuální a intenzivní sociální práci 
přímo v ohrožených rodinách s dětmi společně s poskytováním odborné psychologické 
podpory, právní podpory a podpory v oblasti financí. 

 
 
 

VI. 
Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 

tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 
 
 

VII.  
Sankce 

 
 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
  

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

 
3. Bude-li zjištěno porušení méně závažné podmínky poskytnutí dotace dle čl. VII odst. 4 

této smlouvy, vyzve poskytovatel příjemce k provedení opatření k nápravě, umožňuje-li to 
povaha věci, nebo ke vrácení poskytnuté dotace či její části ve stanovené lhůtě, nelze-li 
opatření k nápravě vzhledem k povaze věci uložit. V rozsahu, v jakém příjemce provedl 
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opatření k nápravě, nebo vrátil dotaci či její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 

4. Za porušení méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, a to dle následujících pravidel: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 4, 6 a 7 činí odvod za porušení 

rozpočtové kázně 2% z poskytnuté dotace, 
b) pokud příjemce dotace nepředloží závěrečné vyúčtování dotace dle čl. V odst. 2 této 

smlouvy ve stanovené lhůtě, odvod za porušení rozpočtové kázně činí: 
- 1% (minimálně však 1.000,- Kč) při překročení lhůty o maximálně 7 dnů, 
- 20% (minimálně však 2.000,- Kč) při překročení lhůty o maximálně 14 dnů, 
- 50% (minimálně však 5.000,- Kč) při překročení lhůty o maximálně 30 dnů, 
- 100% při překročení lhůty o 30 a více dnů; 

 

5. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. 
 

 
VIII.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 

3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 
12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má 
charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí 
dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu v 
souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
dva stejnopisy poskytovatel. 

 
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. xxx/2016 ze dne 31. 3. 2016. 
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V Liberci dne:                
 
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
Mgr. Pavel Kalous                                                                Jaroslav Leško 
vedoucí odboru školství          ředitel CZPLK, o.p.s. 
a sociálních věcí 
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Dohoda o úpravě vztahů k městským bytům  

v Bytovém družstvu VLNAŘSKÁ 

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

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

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

3. Na základě rozhodnutí o přijetí do družstva z roku 2004 a 2006 se SML stalo členem 
Družstva a smlouvami o přidělení družstevní jednotky mu bylo přiděleno celkem 19 
bytů k užívání v předmětných bytových domech (dále jen „městské byty“ ).  
 

4. V průběhu plnění mandátní smlouvy došlo mezi stranami k nejasnostem a sporům 
ohledně výkladu některých ustanovení mandátní smlouvy, zejm. ustanovení čl. II odst. 
4 Mandátní smlouvy – uzavírání nájemních smluv, vybírání a vymáhání nájemného 
z bytů, poplatků za služby spojené s užíváním bytů, podáváním návrhů na zahájení 
soudního nebo správního řízení ve věcech bytů a bytového fondu, a to ve vztahu 
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k městským bytům a v souvislosti s dluhy po nájemnících takových bytů. Tyto 
nejasnosti a nesrovnalosti jsou mj. dány též složitostí vzájemných vztahů smluvních 
stran ve vztahu k bytovým domům a městským bytům, kdy tyto vystupují souběžně 
v roli spoluvlastníků, družstva a družstevníka, mandanta a mandatáře a pronajímatele. 
 

5. Spory ohledně dlužných částek byly smluvními stranami smírně vyřešeny Dohodou o 
narovnání uzavřenou dne 10.3.2016 (dále jen „Dohoda o narovnání“); 
 

6. V návaznosti na ujednání čl. 3 odst. 3.2. Dohody o narovnání, a aby se do budoucna 
předešlo obdobným sporům a nejasnostem ohledně vzájemných vztahů, práv, 
povinností a odpovědností ve vztahu k městským bytům, mají smluvní strany 
v úmyslu vyjasnit a nově upravit otázky vzájemných vztahů k městským bytům do 
budoucna 

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Dohodu o správě nájmů 
městských bytů v Bytovém družstvu Vlnařská  (dle jen „Dohoda“):  

 

1. Obsah dohody 
 

1. Smluvní strany se dohodly a shodly, že nájemní smlouvy s nájemci (uživateli) 
městských bytů bude uzavírat výhradně SML, a to z titulu družstevního užívacího 
práva k bytům. Na straně pronajímatele bude v nájemní smlouvě uvedeno SML, 
jakožto člen družstva, kterému byla předmětná bytová jednotka přidělena do užívání.    
 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že počínaje dnem 1.4.2016 bude správu nájmů 
městských bytů zajišťovat SML. Správou nájmů městských bytů se rozumí 
následující: uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv, vybírání a vymáhání 
(mimosoudní i soudní) nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním městských 
bytů, zahajování a vedení soudních a správních řízení týkajících se nájemních a popř. 
jiných užívacích vztahů k městským bytům.  
 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že správa nájmů městských bytů bude účetně převzata 
SML zpětně k 1.1.2016. Smluvní strany se vzájemně vyrovnají ve vztahu k zálohám 
na služby a dalším platbám za plnění poskytovaná v souvislosti užíváním městských 
bytů za období 1.1.2016 – 31.3.2016. V této souvislosti Družstvo předá SML soupis 
veškerých plateb obdržených od nájemců městských bytů v souvislosti s užíváním 
bytů v tomto období.  
 

4. SML se zavazuje platit Družstvu náklady za služby spojené s užíváním městských 
bytů, a to prostřednictvím měsíčních záloh splatných vždy do 15-tého dne 
kalendářního měsíce za příslušný měsíc. Výše záloh bude dána výpočtovým 
předpisem odsouhlaseným oběma smluvními stranami pro každý městský byt zvlášť. 
Zaplacené zálohy budou zúčtovány oproti skutečným nákladům na služby vždy jednou 
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ročně na základě vyúčtování služeb, které Družstvo doručí SML nejpozději do 3 
měsíců od skončení příslušného zúčtovacího období.  Případný nedoplatek vyplývající 
z vyúčtování je splatný nejpozději do 2 měsíců od doručení vyúčtování a případný 
přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný nejpozději do 3 měsíců od doručení 
vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Výši záloh na úhradu služeb je 
Družstvo oprávněno jednostranně změnit, a to zejména dojde-li ke změně příslušného 
právního předpisu, rozhodnutí cenového orgánu, ke změně ceny služby, počtu členů 
domácnosti nájemce, rozsahu nebo kvality poskytované služby apod. Dále je Družstvo 
oprávněno jednostranně změnit výši zálohy po provedení ročního vyúčtování, a to v 
závislosti na výši zjištěného nedoplatku nebo přeplatku. Veškeré změny úhrad za 
služby je Družstvo povinno SML písemně oznámit. Nedohodnou-li se strany jinak, 
jsou změny účinné vždy počínaje dnem splatnosti dotčené platby, který následuje po 
dni, kdy bylo oznámení Družstva doručeno SML. 
 

5. SML se zavazuje hradit Družstvu náklady spojené se zajišťováním provozu a správou 
bytových domů, odměnu správce domů, příspěvky a úhrady do fondu oprav domů a 
úprav pozemků a výlohy spojené s jejich vybíráním, podílů na pojištění bytových 
domů a další náklady související se správou domů a pozemků, a to v poměru 
připadajícím na jednotlivé městské byty (dále jen „náklady na správu domů“). 
Náklady na správu domů budou hrazeny měsíčně společně se zálohami na služby dle 
předchozího odst. 4. Vyúčtování nákladů na správu domů a pozemků zašle Družstvo 
SML společně se zúčtováním záloh za služby dle předchozího odst. 4 tohoto článku. 
 

6. Družstvo nejpozději do 31.3.2016 předá SML veškerou dokumentaci (smlouvy, 
dohody, korespondenci, výzvy, soudní a správní písemnosti, účetní doklady a 
dokumentaci, soupis plateb od nájemců dle čl. 1 odst. 3 této dohody atd.) vztahující se 
k městským bytům, kterou má Družstvo, resp. jeho správcovská společnost 
k dispozici. Současně Družstvo předá SML přehled všech dluhů vzniklých 
v souvislosti s užíváním městských bytů, s uvedením výše, data a důvodu vzniku 
dluhu, osoby dlužníka a s uvedením, zda byly podniknuty kroky k vymáhání dluhu a 
jaké.  
 

7. Družstvo se zavazuje poskytnout SML veškerou potřebnou součinnost k případným 
nezbytným úpravám stávajících nájemních smluv k městským bytům (zejm. změna 
údajů pro zasílání plateb nájemného a záloh na služby, podpisy ze strany nájemníků 
apod.)  
  

8. Družstvo bude pokračovat ve všech soudních a správních řízeních zahájených do 
31.3.2016 v souvislosti s městskými byty a tato řízení povede až do jejich úplného 
skončení. Družstvo se zavazuje, že v soudních a správních řízeních bude postupovat 
s péčí řádného hospodáře a bude hájit zájmy, práva a nároky SML.  
 

9. Smluvní strany prohlašují, že Mandátní smlouva je i nadále platná a účinná a veškeré 
závazky z ní vyplývající představují ve znění této Dohody platné, účinné a 
vymahatelné závazky.  
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2. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody a souhlasu 
obou smluvních stran, a to výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.   
 

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

3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: Uzavření této Dohody bylo schváleno Radou města 
Liberec usnesením č. ………. ze dne … 2016. 
 

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

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

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

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

 

V Liberci dne _______________               V Liberci dne _______________  

 

_____________________________   ______________________________ 

 statutární město Liberec          Bytové družstvo VLNAŘSKÁ 

          Tibor Batthyány, primátor     Mgr. Michal Mochal, předseda představenstva 

 

            ______________________________________ 
                                                                           Bytové družstvo VLNAŘSKÁ 
    Ing. Jiří Kubín, místopředseda představenstva 
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Vážení čtenáři, 

následující dokument má všem zájemcům o školství v Liberci, především pak rodičům budoucích 

prvňáčků, usnadnit elementární orientaci v nabídce základních škol, zřizovaných statutárním 

městem Liberec, v jejich aktivitách, výchovně-vzdělávacím procesu, zázemí i klimatu a rovněž 

v technickém stavu objektů. Text je jen vstupním srovnávacím přehledem (s každoročně 

plánovanou aktualizací) a nemůže nahradit Vaši osobní zkušenost s danou školou, jejím vedením 

i jednotlivými pedagogy, resp. zážitky Vašich dětí v kolektivu spolužáků. Může však sloužit 

k tomu, abyste nejen otevřeli webové stránky školy, nalistovali výroční zprávy či si přečetli veřejně 

dostupné inspekční zprávy České školní inspekce (dále jen ČŠI – viz příloha), ale zejména danou 

školu sami navštívili a seznámili se s ní přímo. Cílem také není vytvářet pomyslný žebříček 

libereckých základních škol, ale ukázat, že hodnotné vzdělávání poskytuje kterákoli z nich. 

Liberecké školy nejsou a nikdy nebudou stejné, mohou však beze zbytku poskytovat kvalitní služby 

velmi pestré komunitě dětí, které je denně navštěvují. 

Při pohledu na následující schéma je rovněž patrné, že tento přehled základních škol je přitom jen 

prvním krokem ke stanovení skutečně vyhodnotitelných indikátorů kvality, které by město jako 

zřizovatel mělo školám stanovit a každoročně také posuzovat, jak nám ostatně v § 12 umožňuje 

školský zákon. Řekneme tím jasně, co po školách vlastně chceme a co od nich očekáváme, 

a souběžně sdělíme, že to také budeme sledovat. Do evaluace by se přitom kromě sebehodnocení 

samotných škol (ředitelé, pedagogický sbor) měli vedle města či například rodičů zapojit i školské 

rady. Jde o orgány zřizované na každé ZŠ dle školského zákona, zastupující pedagogy, rodiče 

i zřizovatele, jimž jejich kompetence vymezuje § 168 školského zákona (např. projednávání 

koncepce rozvoje škol, inspekčních zpráv ČŠI, sledování realizace ŠVP aj.). 

 

Vrátíme-li se ke kritériím v tomto textu, zjistíme, že jsme rozdělili do pěti celků – pedagogický 

sbor, školní klima, vzdělávací proces, zázemí školy a škola, její zřizovatel a hospodaření. Pro 

stanovení ukazatelů jsme se inspirovali jak doporučením sociologů (GAC 2007), tak projektem ČŠI 

Kvalitní škola (ČŠI 2015), souběžně jsme ale stanovili a zapracovali takové z nich, které sami 

považujeme za důležité, vypovídající a objektivně měřitelné. Společně s oběma výše zmíněnými 

autoritami se také shodujeme v tom, že například počet úspěšně přijatých dětí na výběrové střední 

školy (především víceletá a čtyřletá gymnázia) takovým objektivně měřitelným kritériem není. 

Především totiž není založeno na spravedlivých vstupních podmínkách – každá škola absorbuje 
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různé typy dětí, z různých sociálních vrstev, různého intelektu, nadání i talentu pro specifické 

disciplíny, děti s potřebou mnoha podpůrných opatření atd. A je prakticky nevyhodnotitelné, zda 

kvalitnější vzdělávání poskytuje ta, která talentované a intelektově zdatné dovede na gymnázium, či 

ta, která výrazně pozvedne žáka s některým ze stupňů podpory (třeba zdravotně či sociálně 

znevýhodněného). 

Text je zpracován po jednotlivých ukazatelích, které vždy krátce definujeme a následně jim 

přiřazujeme tabulku škol s různými příznaky, škálami, daty či krátkým vysvětlujícím komentářem. 

Je už jen na čtenářích, aby posoudili, které informace jsou právě pro ně ty důležité. 

 

Za tým zpracovatelů 

Ivan Langr, náměstek primátora 

březen 2016 

 

  

Příloha usnesení č. 211/2016



  5 

1 Pedagogický sbor 

1.1 Kvalifikovanost sboru 

Pedagogický sbor, jeho odborná zdatnost a kvalifikovanost je jednou ze základních podmínek 

kvalitního vzdělávání. Ředitelé škol by tak měli usilovat především o to, aby složení jejich týmu 

bylo odpovídající vyučovaným předmětům i potřebám žáků. Kritérium je uchopeno jako 

procentuální škála míry kvalifikovanosti na dané základní škole: A = 95 – 100 %, B = 89 – 94 %, C 

= 82 – 88 %, D = 75 – 81 %, E = méně než 75 %. (Kvalifikační požadavky na učitele vycházejí ze 

zákona 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

P. č. Základní škola 1. stupeň 2. stupeň 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 A A 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 A A 

3 ZŠ Broumovská 847/7 A B 

4 ZŠ Česká 354 A A 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 A C 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 C *) A 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 A A 

8 ZŠ Ještědská 354/88 A A 

9 ZŠ Kaplického 384 A A 

10 ZŠ Křížanská 80 A A 

11 ZŠ Lesní 575/12 A A 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 A B 

13 ZŠ Na Výběžku 118 A A 

14 ZŠ Oblačná 101/15 A B 

15 ZŠ Sokolovská 328 A A 

16 ZŠ Švermova 403/40  A A 

17 ZŠ U Soudu 369/8 A B 

18 ZŠ U Školy 222/6 A A 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 A A 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 A C 

Zpracováno dle statistických výkazů pro školní rok 2015/16 k 30. 9. 2015 

*) relativně nižší kvalifikovanost na 1. stupni je způsobena vyšším počtem hodin cizího jazyka 

zabezpečeného učiteli cizích jazyků s kvalifikací pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Informace o změnách a upřesňující informace k personálnímu zajištění výuky budou následně ve 

výročních zprávách jednotlivých ZŠ za školní rok 2015/16. 
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1.2 Profesní rozvoj učitelů 

Kritériem lze rozumět profesní rozvoj učitelů v rámci dalšího vzdělávání a doplňování dovedností, 

aktivní výměnu a předávání zkušeností, zájem o nové trendy, ale i existenci systému uvádění učitelů 

do praxe (aktivní mentoring) a pravidelné vyhodnocování pedagogické práce. Kritérium tak na 

binární škále postihuje existenci profesního rozvoje na dané škole – jako například součást strategie 

rozvoje školy – vč. jeho vyhodnocování (ANO/ NE). 

p. č. Základní škola 
P

lá
n

 D
V

P
P

 

A
/N

 

Individuální 

plány 

osobního 

rozvoje 

jednotlivých 

učitelů 

A/N 

Vzdělávací 

akce pro 

celý 

učitelský 

sbor 

A/N 

Vzájemné 

hospitace a 

náslechy 

mezi učiteli 

A/N M
en

to
ri

n
g

  

A
/N

 

Jiné formy profesního rozvoje  

(max 3 významné) 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 A N A A N 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP, studium ped. 

pracovníků na DAMU 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 A N A N N 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

3 ZŠ Broumovská 847/7 A N A A N 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

4 ZŠ Česká 354 A A A A A 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 A A A A N 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

6 
ZŠ s RVJ Husova 

142/44 
A A A A A 

individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
A N A A A 

individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

8 ZŠ Ještědská 354/88 A N A N N 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

9 ZŠ Kaplického 384 A 
A  

vybraní 

učitelé 

A A A 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP, individ. pohovory 

2x do roka. 

10 ZŠ Křížanská 80 A A A A A 

individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP sdílení zkušeností - 

pedagogické festivaly, stáže na 

školách 

11 ZŠ Lesní 575/12 A N A A A 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP, stáže na vybraných 

školách 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 A N A A A 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP, rozšiřující studium 

dle potřeb školy 

13 ZŠ Na Výběžku 118 A N A A N 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP, ohniskové skupiny 

14 ZŠ Oblačná 101/15 A N A N A 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP, webináře, 

setkávání metodických sdružení 

15 ZŠ Sokolovská 328 A A A A A 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

16 ZŠ Švermova 403/40  A A A A A 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

17 ZŠ U Soudu 369/8 A A A A N 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP, rozšiřující studium 

dle potřeb školy 

18 ZŠ U Školy 222/6 A A A N N 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 A A A 
A 

povinně 

A interní 

mentor 

v oblasti 

ICT 

setkávání oborových skupin a 

metodických sdružení, 

individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 A A A A A 
individuální školení, kurzy v 

rámci DVPP 
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1.3 Testování klimatu školní sborovny 

Vzájemné vztahy mezi členy pedagogického sboru, kolegialita, respekt a úcta, individuální 

spolupráce mezi učiteli i hledání týmových řešení přispívají ke zdravému klimatu školy jako celku. 

Pravidelné testování klimatu školní sborovny (alespoň 1 x 3 roky) a aktivní práce s jeho výsledky 

svědčí o systémovém přístupu vedení školy k budování kvalitní pedagogické základny. Kritérium 

existence testování je vyjádřeno na binární škále (ANO/ NE). 

P. č. Základní škola 
ANO/ NE 

1 

Rok, kdy bylo 

provedeno poslední 

testování 

Druh použitého testovacího nástroje 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 NE 2010 dotazník, SWOT analýza 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 ANO 2014 upravený dotazník RAABE 

3 ZŠ Broumovská 847/7 NE *) 2015 
*) workshop na téma vize školy a 

klima sboru, teambuildingové aktivity 

4 ZŠ Česká 354 NE 2011 
vyhodnocení projektu –  

Školy v pohybu I, II 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 NE *) 2014 *) SWOT analýza 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 ANO 2013 upravený dotazník UK Praha 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 ANO 2016 
dotazník vlastní, pohovory, SWOT 

analýza 

8 ZŠ Ještědská 354/88 NE *) 2014 
*) akreditovaný vzdělávací program 

„Revitalizace sborovny“ 

9 ZŠ Kaplického 384 ANO 2015 
dotazník vlastní, pohovory s každým 

pedagogem 

10 ZŠ Křížanská 80 částečně  

v rámci autoevaluace „Dobrá škola“, 

kde je několik otázek i na klima ve 

sborovnách 

11 ZŠ Lesní 575/12 ANO 2015 
šetření provedl  

doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek - TUL 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 ANO 2015 dotazník NUOV 

13 ZŠ Na Výběžku 118 NE *) 2015 *) osobní rozhovory, team building 

14 ZŠ Oblačná 101/15 ANO 2015 
klima školy, Národní ústav pro 

vzdělávání, 2012 

15 ZŠ Sokolovská 328 NE *)  
*) otevřené diskuse v rámci 

pravidelných porad 

16 ZŠ Švermova 403/40  NE 2011 H2k.aisis.cz 

17 ZŠ U Soudu 369/8 částečně 2015 
dotazníky vlastní – pohovory 

s každým pedagogem 

18 ZŠ U Školy 222/6 NE *)  
*) osobní komunikace, zjišťování 

v rámci autoevaluace 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 NE   

20 ZŠ Vrchlického 262/17 ANO 2015 dotazník převzatý (Atre) 

 

  

                                                           
1 Volba ANO je uvedena pouze v případech, kdy se jedná o klasické testování klimatu sborovny provedené 

v posledních třech letech, tedy nejpozději v roce 2013. 
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1.4 Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru 

Ženský prvek má na českých školách dlouhodobě většinové zastoupení a asi tomu nebude 

v dohledné době jinak. Rodiče tak často vítají přítomnost mužského elementu, který může, ale také 

nemusí přispět k většímu genderovému vyvážení sboru. Záleží jen na rodičích, jak si toto kritérium, 

uvádějící počty učitelek a učitelů na dané škole, vyloží. 

Věkové složení členů pedagogického sboru může a nemusí být pro kvalitu vzdělávání určující. 

Mládí se může snoubit s chutí poznávat nové trendy a více zapojovat moderní informační a 

komunikační technologie do výuky, ale také s nevyzrálostí a nezkušeností, starší věk zase s lidskou 

zralostí, životní zkušeností a moudrostí, ale také s nechutí přijímat a aktivně užívat inovativní 

prvky. Jsou to ale jen schémata, všude existují výjimky, jichž nemusí být málo. Záleží tedy jen na 

rodičích, jak si toto kritérium, vyloží. 

P. č. Základní škola 
Celkem 

pedagogů 

Z toho 

muži 

Průměrný 

věk 

Věková skladba 

<30 31 - 40 41 -50 51 – 64 65 + 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 31 5 45,0 5 4 7 15 0 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 21 3 42,0 3 9 3 6 0 

3 ZŠ Broumovská 847/7 37 5 44,5 7 6 7 17 0 

4 ZŠ Česká 354 39 3 43,0 6 10 11 11 1 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 40 4 46,3 2 9 14 15 0 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 37 4 44,0 4 8 14 10 1 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 30 4 44,7 8 4 8 8 2 

8 ZŠ Ještědská 354/88 44 7 45,0 2 14 8 19 1 

9 ZŠ Kaplického 384 27 5 40,1 9 8 2 8 0 

10 ZŠ Křížanská 80 27 8 38,6 7 10 6 4 0 

11 ZŠ Lesní 575/12 36 7 45,0 4 12 9 11 0 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 20 1 40,3 4 9 3 4 0 

13 ZŠ Na Výběžku 118 16 1 42,5 1 7 7 2 0 

14 ZŠ Oblačná 101/15 18 3 42,0 3 6 7 4 0 

15 ZŠ Sokolovská 328 28 2 42,0 6 4 13 4 1 

16 ZŠ Švermova 403/40  22 3 44,0 4 4 4 10 0 

17 ZŠ U Soudu 369/8 32 5 46,0 3 6 10 13 0 

18 ZŠ U Školy 222/6 27 6 42,6 5 8 6 8 0 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 35 3 42,1 3 15 9 8 0 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 24 5 44,8 3 6 5 10 0 
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2 Vzdělávací proces 

2.1 Strategie rozvoje školy a vzdělávání 

Existence strategie (či koncepce) rozvoje školy a vzdělávání je jednou ze základních podmínek 

slibného budoucího vývoje každé ZŠ. Pokud škola formulovanou vizi nemá, nesleduje plnění 

nastavených cílů a veřejně je nevyhodnocuje, nemůže pomýšlet na zlepšování své kvality. 

Samozřejmostí je i její komunikace s rodiči (viz bod 3.4). Kritérium zohledňuje existenci 

strategického dokumentu a práci s ním. 

p. č. Základní škola 

Strategický 

dokument  

(období 

nastavených 

cílů od - do) 

Do zpracování strategie 

byli zapojeni: 
1 – ředitel (nejužší vedení) 

2 – rozšířené vedení  

3 – předmětové komise 
4 – rodiče 

5 – školská rada 

6 – jiní  

Je materiál 

každoročně 

vyhodnocová

n a případně 

dle potřeby 

doplňován? 

A/N 

Je dokument veřejně 

přístupný pro rodiče 

A(odkaz)/N 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 2014-2018 1, 2, 3, 5 A A 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 2015-2020 2 A N 

3 ZŠ Broumovská 847/7 2014-2016 1 N N 

4 ZŠ Česká 354 2013-2016 1, 2 A 
http://www.zs-

vesec.cz/web/stranky/o-
skole/dokumenty-skoly/ 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 2013-2016 1,2,3 A N 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 2014-2017 2 A 
http://www.zskola.cz/nase-

skola/dokumenty 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
2012-2018 1, 2, 3, 6 - učitelé A N 

8 ZŠ Ještědská 354/88 2013-2019 1 A N 

9 ZŠ Kaplického 384 2013-2016 1, 2 N N 

10 ZŠ Křížanská 80 2012-2018 1, 2, 3 A N 

11 ZŠ Lesní 575/12 2014-2017 celý pedagogický sbor A N 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 2014-2017 1, 2, 3, 4, 5 A N 

13 ZŠ Na Výběžku 118 
2012-2016 

2015-2020 

1, 2 

1, 2, 3, 6 
A N 

14 ZŠ Oblačná 101/15 2012 – 2017 1, 2, 3, 5 A 
http://www.oblacna.cz/upload

ed/2015/dokumenty/koncepce

_rozvoje.pdf  

15 ZŠ Sokolovská 328 
Do roku 

2016 
1, 2 A N 

16 ZŠ Švermova 403/40  2015-2018 1, 2, 3, 4 A A 

17 ZŠ U Soudu 369/8 2013-2016 

1, 2, 3,  

4 - některé oblasti 

diskutovány s rodiči 

A 

strategie je souhrnně 

uvedena ve výroční 

zprávě 

18 ZŠ U Školy 222/6 2013-2019 1, 2, 3, 4, 5, 6 A A 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 2015-2020 1, 2, 3 A 
N  

dostupný na vyžádání 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 2014-2020 1 A N 
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2.2 Rozmístění tzv. disponibilních hodin 

Tzv. disponibilní hodiny jsou dnes prakticky to jediné, čím se školy mohou mezi sebou lišit nad 

rámec povinného základu, daného v RVP. Na prvním stupni má ředitel k dispozici 14 vyučovacích 

hodin k posílení vybraných předmětů, na druhém pak 24 hodin. Z toho jde ale 6 povinně na 

podporu dalšího (druhého) cizího jazyka. Přesné rozdělení disponibilních hodin uvádí každá škola 

ve veřejné výroční zprávě, pro potřebu tohoto přehledu je diferencujeme do oblastí, které daná škola 

pokrývá většinově: CIZÍ JAZYKY, ČESKÝ JAZYK A HUMANITNÍ PŘEDMĚTY2, 

MATEMATIKA A PŘÍRODOVĚDNĚ PŘEDMĚTY3, ESTETICKÉ VÝCHOVY4, ICT a 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 

p. č. Základní škola 

1. stupeň ZŠ (14) 2. stupeň ZŠ (18) 
C

iz
í 

ja
zy

k
 

Č
J 

a 
h

u
m

an
it

n
í 

p
ř.

 

M
at

em
at

ik
a 

a 

p
ří

ro
d

o
v

ěd
n

é 
p

ř.
 

E
st

et
ic

k
é 

v
ý

ch
o

v
y
 

Č
lo

v
ěk

 a
 z

d
ra

v
í 

IC
T

 

Č
lo

v
ěk

 a
 s

v
ět

 

p
rá

ce
 

C
iz

í 
ja

zy
k
 

Č
J 

a 
h

u
m

an
it

n
í 

p
ř.

 

M
at

em
at

ik
a 

a 

p
ří

ro
d

o
v

ěd
n

é 
p

ř.
 

E
st

et
ic

k
é 

v
ý

ch
o

v
y
 

Č
lo

v
ěk

 a
 z

d
ra

v
í 

IC
T

 

Č
lo

v
ěk

 a
 s

v
ět

 

p
rá

ce
 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 1 4 4 5 0 0 
0 3 7 1 0 1 

6 hodin volitelné předměty 

2 

ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 
- běžné třídy 

- jazykové třídy 

- sportovní třídy (2. stupeň) 

 

2 

6 

 

 

7 

4 

 

 

5 

4 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

6 

0 

 

5 

3 

2 

 

9 

5 

3 

 

0 

0 

10 

 

3 

3 

2 

 

1 

1 

1 

3 ZŠ Broumovská 847/7 4 3 6 0 0 1 2 4 11 0 1 0 

4 ZŠ Česká 354 3 5 4 1 1 0 7 4 6 0 0 1 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 2 6 4 - 1 1 0 3 4 1 3 7 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 7 3 4 0 0 0 12 2 3 0 0 1 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 

- běžné třídy 

- hudební třídy 

 

0 

3 

 

7 

3 

 

5 

8 

 

2 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

3 

3 

 

7 

5 

 

0 

6 

 

3 

3 

 

5 

1 

8 ZŠ Ještědská 354/88 2 7 4 0 1 0 7 3 6 0 2 0 

9 ZŠ Kaplického 384 0 8 5 0 1 0 2 5 6 0 3 2 

10 ZŠ Křížanská 80  5 7 0 0 2 6 2 6 1 2 1 

11 ZŠ Lesní 575/12 4 3 6,5 0,5 0 0 1 6 9 1 1 0 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 2 4 7 0 1 0 1 4 11 1 1 0 

13 ZŠ Na Výběžku 118 3 9 2 0 0 0 1 5 10 0 2 0 

14 ZŠ Oblačná 101/15 1 6 3 2 2 0 
1 2 5 0 6 1 

3 hodiny volitelné předměty 

15 ZŠ Sokolovská 328 0 6 3 4 1 0 
6 3 6 0 1 0 

2 hodiny volitelné předměty 

16 ZŠ Švermova 403/40 2 7 5 0 0 0 0 5 10 1 1 1 

17 ZŠ U Soudu 369/8 2 8 4 0 0 0 0 6 9 2 1 0 

18 ZŠ U Školy 222/6 0 6 6 1 1 0 3 3 6 1 4 1 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 3 4 4 1 2 0 
0 3 8 2 1 1 

3 hodiny volitelné předměty 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 0 7 4 0 0 3 0 5 9 0 3 1 

                                                           
2 1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a společnost 
3 1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a příroda 
4 Na obou stupních ZŠ předměty z oblastí umění a kultura a Člověk a zdraví 

Příloha usnesení č. 211/2016
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2.4 Nasazení 1. cizího jazyka 

Výuka cizím jazykům je dnes jednou z důležitých oblastí, které rodiče při výběru základní školy 

mohou sledovat. Přestože většina libereckých ZŠ nasazuje 1. cizí jazyk již v první třídě, tyto 

informace rodiče často nemají, nebo nevnímají. Kritérium tedy uvádí, v jaké třídě ZŠ se začíná 

vyučovat cizímu jazyku a kterému. 

2.5 Nasazení 2. cizího jazyka 

V nasazení druhého cizího jazyka je už mezi základními školami více rozdílů. Přesto se nedá říci, že 

by děti z některých ZŠ byly o výuku němčině či francouzštině ochuzeny. Kritérium tedy uvádí, 

v jaké třídě dané ZŠ se začíná vyučovat druhému cizímu jazyku a kterému. 

p. č. Základní škola 
Od které třídy je 

vyučován povinně  

1. cizí jazyk 

Jaké cizí jazyky 

škola nabízí jako  

1. cizí jazyk 

Od které třídy je 

vyučován povinně  

2. cizí jazyk 

Jaké cizí jazyky 

škola nabízí jako 2. 

cizí jazyk 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 1. AJ 7. NJ, RJ 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 1. AJ 6. NJ 

3 ZŠ Broumovská 847/7 1. AJ 7. NJ, FJ 

4 ZŠ Česká 354 2. AJ 6. NJ 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 3. AJ 7. NJ, FJ 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 1. AJ, NJ 6. AJ, NJ, FJ 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 3. AJ 7. NJ 

8 ZŠ Ještědská 354/88 3. AJ 7. NJ 

9 ZŠ Kaplického 384 3. AJ 7. NJ 

10 ZŠ Křížanská 80 3. AJ 7. NJ 

11 ZŠ Lesní 575/12 1. AJ 8. NJ 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 3. AJ 7. NJ 

13 ZŠ Na Výběžku 118 1. AJ 7. NJ 

14 ZŠ Oblačná 101/15 3. AJ 7. NJ 

15 ZŠ Sokolovská 328 3. AJ 7. NJ 

16 ZŠ Švermova 403/40 1. AJ 8. NJ 

17 ZŠ U Soudu 369/8 1. AJ 7. NJ 

18 ZŠ U Školy 222/6 3. AJ 8. NJ 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 1. AJ 7. NJ, FJ 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 3. AJ 7. NJ 
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2.6 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání 

Aktivní a kvalitní výuka cizím jazykům (viz 2.4, 2.5) není jen o počtu vyučovaných předmětů a 

jejich časové dotaci, ale také o kontaktu s rodilým mluvčím, různých metodách (eTwinning), 

propojování předmětů (CLIL), o jazykových pobytech a kurzech. Kritérium přibližuje spektrum 

možného rozvíjení jazykové výuky na daných školách.  

p. 

č. 
Základní škola 

Zapojení 

rodilých 

mluvčích5 

A/N 

CLIL6 

(zkratky 

předmětů, ve 

kterých je 

metoda 

používána) 

eT
w

in
n

in
g

7
 

A
/N

 

Další cizí 

jazyk 

zařazený 

jako 

nepovinný 

předmět 

ročník/jazyk 

Zahranič.

výměnné 

pobyty 

A/N 

Jiné 

(max 3 příklady 

nejvýznamnějších aktivit) 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 N 
1. st.,  

ČJ, Př, M, 
A N A 

Partnerské školy Německo, 

Polsko, poznávací 

zahraniční zájezdy: Anglie 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 A N N N A Partnerská škola 

3 ZŠ Broumovská 847/7 A A A N A  

4 ZŠ Česká 354 A N N N N  

5 ZŠ Dobiášova 851/5 
A  

2015 
N N N A 

Poznávací zahraniční 

zájezdy: Francie, Itálie, 

Anglie. 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 A 

M; Prv; Př; 

Vv; Tv; Pč; 

Z; D; In; Hv 

A 

6. roč. 

konverzace

NJ 

A 
Homework, německé dny, 

PASCH; přeshraniční 

spolupráce - projekty 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 nepravidelně N A N A  

8 ZŠ Ještědská 354/88 nepravidelně N N N A 
Jazykové pobyty pro 

pedagogy – výzva 56 

Angličtina On-line 

9 ZŠ Kaplického 384 N 
Ma, Vl, Př, 

Ch 
N N A 

Blended learning, poznávací 

letecké zahraniční zájezdy – 

Anglie, Amsterdam, partner. 

školy – Lubin, Zlotoryje 

10 ZŠ Křížanská 80 N N N 7., 8., 9. /NJ N 
Projekt „Ostašov do 

Evropy“ 

11 ZŠ Lesní 575/12 nepravidelné N N 
9. roč. 

španělština 
A  

12 ZŠ nám. Míru 212/2 A 
všechny 

předměty 
A N A 

Edison – projekt zaměřený 

na metodu CLIL 

13 ZŠ Na Výběžku 118 A N N N A Beyond, projekt Edison 

14 ZŠ Oblačná 101/15 A N A N N Zahraniční zájezdy AJ, NJ 

15 ZŠ Sokolovská 328 A N N N N 
zájezdy AJ, NJ, studijní 

pobyty učitelů 

16 ZŠ Švermova 403/40 A M, ČJ A N A Globe - projekt 

17 ZŠ U Soudu 369/8 A N N N N jazykově-poznávací zájezdy 

18 ZŠ U Školy 222/6 A Z, D, NŠ N  N  

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 A D N 9. / NJ, FJ A 
Partnerské školy Německo, 

Polsko 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 N N A N A  

                                                           
5 Účast rodilého mluvčího neznamená automaticky kvalitnější výuku jazykům. 
6 Výuka nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího 

obsahu http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/CLIL_ve_vyuce.pdf 
7 http://www.etwinning.cz/co-je-etwinning/ 
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2.7 Pestrost způsobů výuky 

V dnešních základních školách se již nepraktikuje pouze tzv. frontální způsob výuky (F), ale najdete 

v nich také činnostní učení (Č), projektové vyučování (P) apod. Je jistě správně, pokud učitel 

nevyužívá pouze jediného způsobu, ale dokáže tyto přístupy kombinovat, míra jejich zapojení je už 

ale subjektivním hlediskem. Hodnocení způsobů výuky se věnuje i ČŠI při svých inspekcích. 

Kritérium ukazuje, jaké způsoby výuky daná základní škola praktikuje a jak je tento způsob výuky 

běžný nebo ojedinělý *) 

p. č. Základní škola 
1. stupeň (hodnocení A, B, C*) 2. stupeň (hodnocení A, B, C *) 

F Č P Jiné F Č P Jiné 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 A A A A A A A A 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 A A B  A A B  

3 ZŠ Broumovská 847/7 A B B  A B B  

4 ZŠ Česká 354 C A B 

kooperativní vyučování 

aktivizující metody 

partnerská výuka 

výuka s ICT technikou 

B B B 
kooperativní vyučování 

aktivizující metody 

výuka s ICT technikou 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 A B A 
využívání ICT a 

interaktivní techniky 
A B B 

využívání ICT a 

interaktivní techniky 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 A A A  A A A  

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 A B A  A B A  

8 ZŠ Ještědská 354/88 A B B  A C B  

9 ZŠ Kaplického 384 B B B 
Podpora výuky ICT a 

interaktivní technikou 
A C B 

Podpora výuky ICT a 

interaktivní technikou, 

brainstorming 

10 ZŠ Křížanská 80 A A A 
kooperativní (A),  

e-learning (C),  

párové vyučování (A) 
A A A 

kooperativní (A),  

e-learning (B),  

párové vyučování (A) 

11 ZŠ Lesní 575/12 C A A A C B A B 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 A A A A A A A A 

13 ZŠ Na Výběžku 118 A A A A A B A B 

14 ZŠ Oblačná 101/15 B A B  A A B  

15 ZŠ Sokolovská 328 A A A  A A A  

16 ZŠ Švermova 403/40 A A A 
kritické myšlení, výuka  

dramatem, didaktická hra 
A A A kritické myšlení  

17 ZŠ U Soudu 369/8 A A A  A A A  

18 ZŠ U Školy 222/6 A A A kooperativní A B B kooperativní 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 A A A 
brainstorming, skupinová 

výuka, didaktická hra, 

simulace, …  
A A A 

brainstorming, skupinová 

výuka, didaktická hra, 

simulace, … 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 B B B  A B B  

*) A – běžně používaný způsob u většiny učitelů ve všech předmětech 

B – tento způsob výuky využívají jen někteří učitelé v některých předmětech 

C – tento způsob výuky učitelé většinou nezařazují (použití metody je výjimečné) 

Příloha usnesení č. 211/2016
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2.8 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení do školy 

vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 

Inovativní metody ve vzdělávání, účast v dlouhodobých rozvojových projektech, užití alternativních 

didaktických postupů i cílené směřování ke zdravému životnímu stylu jsou nepochybně rodiči 

vyhledávanou významnou přidanou hodnotou školy. Snad žádná základní škola v Liberci se nových 

trendů nezříká, jak ukazuje následující tabulka. 

p. č. Základní škola 

Hejného 

metoda 

A/N 

Comenia 

Script 

(nevázané 

písmo) 

A/N 

Využití 

tabletů 

ve 

výuce 

A/N 

Zdravý životní styl a 

stravování  
(typ projektu) 

Trvale udržitelný 

rozvoj  
(typ projektu) 

Jiné 

(max 3 

příklady) 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 
vybrané 

moduly 
N N 

Ovoce do škol,  

Škola plná zdraví 

Školní zahrada – 

místo pro naše 

setkávání 

Než zazvoní 

zvonec – 

koncerty 

pěveckých 

sborů a 

přehlídky 

dramatickýc

h souborů 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 
vybrané 

moduly 
N A 

Ovoce do škol, 

Školní mléko, 

Zdravé tělo, 

Zdravá výživa 

Zůstane tu s námi 

Tvořivá 

škola - 

Zahrada 

plná života- 

Komu se 

nelení, 

tomu se 

zelení 

3 ZŠ Broumovská 847/7 částečně N A 
Ovoce do škol, 

Školní mléko, 

Zdravé zuby 
Recyklohraní 

 

4 ZŠ Česká 354 A N N 

Ovoce do škol, 

Školní mléko, 

Veselé zoubky, 

Recyklohraní,  

Proč je lepší 

nekouřit, Sexuální 

výchova, 

Kyberšikana 

N 

Využití 

hlasovacího 

zařízení ve 

výuce 

5 ZŠ Dobiášova 851/5, A N A 
Víš, co jíš, 

 Zdravé zuby 

Ekologie - sběr, 

třídění odpadu 

 

6 
ZŠ s RVJ Husova 

142/44, 
N N A N 

Podnikáme – 

pomáháme; 

Kariéra; Finanční 

gramotnost; 

PASCH 

 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
N N N 

Ovoce do škol 

Zdravá 5 
Třídění odpadů 

 

8 ZŠ Ještědská 354/88 N N N 

Projekt Ovoce a 

mléko do škol, 

Sazka Olympijský 

víceboj; Projekt 

TENTEN 2016; 

Program Hodina 

pohybu navíc 

Projektové dny 

(Den Země, 

Voda, Odpady); 

Pravidelné 

zapojení do EV 

programů 

Střevlíku, 

Divizny, 

 

9 ZŠ Kaplického 384 
vybrané 

moduly 
N A 

Zdravá školní jídelna 

Ovoce do škol 

Zdravý životní styl 

Ekoškola 

Recyklohraní 

 

FG a 

čtenářská 

gramotnost, 

dopravní 

výchova 

Příloha usnesení č. 211/2016



  15 

10 ZŠ Křížanská 80 N N A Hravě žij zdravě 

Pomáháme 

školám k 

úspěchu 

E-learing 

Čtenářské 

dílny 

11 ZŠ Lesní 575/12 
některé 

ročníky 
N A 

„Škola podporující 

zdraví“ 
A 

Step by 

Step, Začít 

spolu, 

Tvořivá 

škola 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 N N N A  
 

13 ZŠ Na Výběžku 118 
vybrané 

moduly 
N N Ovoce do škol A A 

14 ZŠ Oblačná 101/15 N N A 

Mléko do škol 

Ovoce do škol 

Veselé zoubky 

Sazka Olympijský 

víceboj 

Spolupráce se 

sdružením Maják 

Podpora 

moderních forem 

výuky na ZŠ 

Libereckého 

kraje 

Divizna 

Projektové dny 

Třídění odpadu 

 

15 ZŠ Sokolovská 328 A N A Ovoce do škol 

ŠPP, čtenářská 

gramotnost, 

využití 

interaktivní 

techniky, 

motivace 

k technickému 

vzdělání, 

projektové dny 

využití 

hlasovacích 

zařízení ve 

výuce 

16 ZŠ Švermova 403/40 A N A  Ekoškola 
 

17 ZŠ U Soudu 369/8 A N N 

Ovoce do škol 

Mléko do škol 

Projektové dny ve ŠJ 

Pravidelné 

zapojení EV 

programů 

Divizny 

čtenářské 

kluby a 

dílny, 

Husovy 

stopy 

18 ZŠ U Školy 222/6 N N N 
Ovoce do škol 

Projektové dny 

Recyklohraní 

Projektové dny 

 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 N A A projektové dny projektový den 

Genetická 

metoda 

nácviku 

čtení 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 N N A   
 

 

konkrétnější informace budou následně ve výročních zprávách jednotlivých ZŠ za školní rok 

2015/16 
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2.9 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků 

Nejrůznější testování jednotlivých žáků dnes praktikují mnohé školy.8 Mohou tak snadno a 

přehledně zjistit, jakého vzdělávacího pokroku jejich žáci dosahují. Na druhou stranu je třeba tato 

testování brát jen jako relativní ukazatel, který svým výsledkem sděluje okamžitou dispozici daného 

žáka, nikoli skutečnou úroveň a šíři jeho vzdělání. A ani skvělé výsledky celé třídy či školy 

nemusejí vypovídat o reálné úrovni dané školy, protože každá pracuje se souborem unikátních žáků, 

s jinými dispozicemi, schopnostmi vzdělávat se, sociálním zázemím apod. Stejně jako jsou 

odlišnosti mezi žáky, musejí být odlišnosti i mezi školami. 

p. č. Základní škola Typ externího testování/ročník kdy je používán/testované předměty 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 SCIO 
5., 7. 

ČJ, M, AJ, OSP 

NIQES - ČŠI 

InspIS SET 

9. roč.- společenskovědní 

a přírodovědné předměty 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 SCIO 
6. – 8. roč. 

OSP 

NIQES - ČŠI 

InspIS SET 

6. roč. 

čtenářská gramotnost 

3 ZŠ Broumovská 847/7 SCIO 5., 7., 8. roč.   

4 ZŠ Česká 354 SCIO 
6. a 8 .roč. 

OSP 

NIQES - ČŠI 

InspIS SET 

6. roč. 

mat. gramotnost 

5 ZŠ Dobiášova 851/5, NE    

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 SCIO 
8. roč. 

ČJ, M, OSP 
  

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 SCIO 
8. roč. 

ČJ, M, OSP 

NIQES - ČŠI 

InspIS SET 

9. roč.- společenskovědní 

a přírodovědné předměty 

8 ZŠ Ještědská 354/88 SCIO 
9. roč. 

OSP, ČJ, M 
  

9 ZŠ Kaplického 384 SCIO 
5., 7., 9. roč. 

M, ČJ, OSP 
Vlastní 

srovnávací testy 
od 3. do 9. třídy 

10 ZŠ Křížanská 80 SCIO 
5., 7., 9. roč. 

M, ČJ, OSP 
  

11 ZŠ Lesní 575/12 
NIQES – ČŠI 

InspIS SET 

komerční testy 

škola nevyužívá 
  

12 ZŠ nám. Míru 212/2 SCIO 6. až 9. roč. 

Výzkumné 

šetření CloSE9  

2016 - 9. roč. 

 

13 ZŠ Na Výběžku 118 SCIO 
9. ročník 

ČJ, M, OSP 
  

14 ZŠ Oblačná 101/15   
NIQES - ČŠI 

InspIS SET 

9. roč.- společenskovědní 

a přírodovědné předměty 

15 ZŠ Sokolovská 328 SCIO 6. až 9. ročník 
NIQES - ČŠI 

InspIS SET 

6. roč. 
Čtenářská gramotnost 

Výběrové zjišťování 

výsledků 

16 ZŠ Švermova 403/40 SCIO 
5. a 7. ročník 

ČJ, M, AJ, OSP 
  

17 ZŠ U Soudu 369/8   onlinejazyky 
AJ – 5. – 9. roč. 

posun 09. až 12.2015/AJ 

18 ZŠ U Školy 222/6 SCIO 
6. a 7 ročník 

M, ČJ, OSV 

8. roč. - klíčové 

kompetence 

9. ročník 

M, ČJ, OSV, AJ, NJ 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 SCIO  
5., 7. a 9. ročníky 

OSP, ČJ, M, AJ, NJ 
  

20 ZŠ Vrchlického 262/17 
NIQES – ČŠI 

InspIS SET 

5. - 9.roč 

ČJ, M, AJ, hum. 
  

                                                           
8Příklady možného testování: https://www.scio.cz/ObjednavkySkoly/ProjektDetail.aspx?ProjektID=371, 

http://www.kalibro.eu/, http://www.cermat.cz/., https://portal.csicr.cz/Clanek/69, 
9 http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/close/ 
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2.10 Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy 

Nejrůznější olympiády a soutěže jsou nejen oblíbenou doprovodnou disciplínou klasického 

vzdělávání, ale mohou mít v případě úspěchů jednotlivce i vliv na přijímací řízení na střední školu. 

Toto kritérium pracuje s rozdělením soutěží dle klasifikace ministerstva školství a je jen přehledem 

a nikoli strukturovaným výpisem. Konkrétní informace pak lze nalézt ve veřejné výroční zprávě 

každé školy. 

 

Soutěže typu A: 

Předmětové soutěže: Matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, 

biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích, olympiáda v českém jazyce, dějepisná olympiáda, 

zeměpisná olympiáda, matematický klokan, astronomická olympiáda, Pythagoriáda 

Umělecké soutěže: Evropa ve škole (výtvarná a literární soutěž), Celostátní přehlídka dětských 

recitátorů – Dětská scéna 

Ostatní soutěže: Česká liga robotiky – FLL, Daniel (literární, historická a fotografická soutěž na 

téma holokaust a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik 

v ČR), Finanční gramotnost, SAPERE – vědět, jak žít (soutěž v teoretických a praktických 

znalostech v oblasti zdravého životního stylu), Soutěž v programování 

 

Soutěže typu B: 

Předmětové soutěže: Pohár vědy 2016 – Olympiáda fyzika a dalších věd, Přírodovědný klokan, 

Bobřík informatiky, ChemQuest, Náboj Junior, Matematická soutěž Pangea 

Umělecké soutěže: Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice, Celostátní přehlídka dětského 

divadla – Dětská scéna, Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora, 

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Komenský a my (celostátní literárně 

historická a výtvarná soutěž) 

Sportovní soutěže: (volejbal, vybíjená, stolní tenis, Pohár rozhlasu v atletice, florbal, přespolní běh 

– běháme s BK Tour, atletický čtyřboj, minifotbal, basketbal, házená) 

Ostatní soutěže: CEMACH, Eurorebus, Video pohlednice z mého města, Náš svět, Logická 

olympiáda, Dopravní soutěž mladých cyklistů,  

 

Zapojení do soutěží a olympiád je dobrovolné, proto některé školy nemusí vést přesnou evidenci 

zapojených žáků ve všech soutěžích a olympiádách. Někteří žáci se zapojují do více soutěží, čísla 

mohou být z tohoto pohledu zkreslená s ohledem na celkový počet úspěšných a aktivních žáků. 

Některé soutěže nemají klasický postup okres, kraj, republika, některé nestanovují pořadí žáků, ale 

jen úspěšnost řešení – např. Bobřík informatiky. 
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Údaje budou doplněny po ukončení školního roku, protože postupová kola soutěží se konají 

převážně až ve 2. pololetí školního roku a data by byla zkreslená (konkrétnější informace budou 

ve výročních zprávách jednotlivých ZŠ za školní rok 2015/16) 

p. č. Základní škola 

Soutěže typu A Soutěže typu B a popř. jiné 

Počet 

zapojených 

žáků 

Počet umístění  

(1. až 3. místo) 
Počet 

zapojených 

žáků 

Počet umístění  

(1. až 3. místo) 

okres kraj republika okres kraj republika 

1 ZŠ Aloisina výšina 642         

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6         

3 ZŠ Broumovská 847/7         

4 ZŠ Česká 354         

5 ZŠ Dobiášova 851/5         

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44         

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43         

8 ZŠ Ještědská 354/88         

9 ZŠ Kaplického 384         

10 ZŠ Křížanská 80         

11 ZŠ Lesní 575/12         

12 ZŠ nám. Míru 212/2         

13 ZŠ Na Výběžku 118         

14 ZŠ Oblačná 101/15         

15 ZŠ Sokolovská 328         

16 ZŠ Švermova 403/40         

17 ZŠ U Soudu 369/8         

18 ZŠ U Školy 222/6         

19 ZŠ ul. 5. května 64/49         

20 ZŠ Vrchlického 262/17         
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2.11 Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ 

Pro nastupující žáky základních škol a budoucí studenty škol středních je důležitým momentem 

hladký a dobře naplánovaný přechod mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávací soustavy (preprimární 

x primární x nižší sekundární, vyšší sekundární). Společné aktivity a projekty mateřských a 

základních škol (adaptační dny, zápisy nanečisto aj.), úzká spolupráce základních a středních škol 

před přijímacími zkouškami i dobře zavedený systém prostupnosti mezi oběma stupni základních 

škol tak napomáhají snazší adaptaci a harmonizaci dětí v novém prostředí. Kritérium ukazuje 

existenci a konkrétní příklady těchto aktivit na daných základních školách (ANO/NE/příklady). 

p. č. Základní škola 

ZŠ a 

MŠ 

A/N 

příklady aktivit 
(max 2 významné) 

1. a 2. 

stupeň 

A/N 

příklady aktivit 
(max 2 významné) 

ZŠ a 

SŠ 

A/N 

příklady aktivit 
(max 2 významné) 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 A 

Předškoláček, 

Škola hravě, Škola 

nanečisto 

A 

Školní výlet 

Harmonizační 

programy pro 

třídní kolektivy 

A 

Profitesty v 8.r. 

Veletrh vzdělávání 

EDUKA 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 A 

Dny ve škole 

Sportovní den pro 

MŠ 

A 
Projektové dny 

Den dětí 
A 

Dny otevřených 

dveří SŠ 

TechUp 

3 ZŠ Broumovská 847/7 A 

Společný sportovní 

den dětí, 

předškoláci 

navštěvují naši 

školu, kde se jim 

věnují deváťáci 

A 

Žáci devátých tříd 

vyučují jeden den 

na prvním stupni, 

organizují pro ně 

soutěže 

A 

Projektové dny na 

SŠSSD Truhlářská 

(návštěvy dílen a 

odborných učeben) 

TechUp 

4 ZŠ Česká 354 A 

Návštěva dětí 

z MŠ ve výuce 

v  1. třídách, 

účast 

elementaristek na 

tř. schůzkách v MŠ 

A 

zapojení žáků 2. st. 

do organizace akcí 

pro žáky 1. st. 

(Nocování s čerty, 

Nocování žáků 1. 

tříd atd.) 

A 

účast na 

projektových 

dnech SPŠ 

stavební Liberec 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 A 

Olympiáda MŠ 

v hale školy 

Pravidelné 

využívání učebny 

ICT a tělocvičny 

pro MŠ 

A Děti učí děti A 

Účast v projektu 

TechUp 

Exkurze žáků na 

SŠ v Liberci 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 A 
Návštěvní dny MŠ; 

Škola před školou, 
A 

Celoškolní 

projekty 4-5 ročně 
A 

Spolupráce se SŠ – 

stavební, textilní, 

strojní 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
A 

Dny otevřených 

dveří, vzájemné 

návštěvy, koncerty 

A 
Hudební aktivity 

napříč ročníky 
A TechUp 

8 ZŠ Ještědská 354/88 A 

Školička sovy 

Matyldy 

(odpolední aktivita 

pro předškoláky), 

Školička pro 

předškolní děti 

(adaptace 

předškoláků 

probíhá v rámci 

výchovně- 

vzdělávací práce 

MŠ) 

A 

Projekt „Sazka 

Olympijský 

víceboj“ – 

projektový den, 

kdy se žáci 2. 

stupně organizačně 

starají o žáky 1. 

stupně 

N  

9 ZŠ Kaplického 384 A 

Společné divadelní 

představení, 

jarmark, Den 

otevřených dveří, 

Mikulášská nadílka 

A Patroni A 

Dny otevřených 

dveří SŠ, Educa, 

Spolupráce se 

SPŠT 
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10 ZŠ Křížanská 80 A 

DOD + rozsvícení 

stromečku; 

Jarmark 

A 

DOD + rozsvícení 

stromečku; 

Jarmark 

A 

Organizované 

exkurze, semináře 

na GFXŠ 

11 ZŠ Lesní 575/12 A 

„Pohádková 

stezka“, 

dobrovolnická 

činnost DoFe 

A 

projektové dny 

“žáci 2. st. vedou 

pracovní dílny pro 

žáky 1. st.“ 

A 
projektový den 

„První pomoc“ 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 A 
Předškoláček 

Dílny tvořivosti… 
A 

Výtvarná 

soustředění 

Drakiáda…. 

A 

Dny otevřených 

dveří na různých 

SŠ, EDUCA 

13 ZŠ Na Výběžku 118 N  A 
Projektové dny, 

školní parlament 
N  

14 ZŠ Oblačná 101/15 N  A 

Patronát 9. třídy 

nad 1. třídou, Den 

dětí, karneval, 

Čertovské 

skotačení, 

A 

Dny otevřených 

dveří SŠ 

TechUp, EDUCA 

15 ZŠ Sokolovská 328 A 

Předškoláček – 

kroužek pro 

Předškoláky, 

návštěva dětí z MŠ 

přítomnost ve 

výuce 

A 

Pavlovická 

olympiáda, 

školní jarmark 

A 

Projektové dny – 

spolupráce se 

zdravotní školou 

TechUp 

16 ZŠ Švermova 403/40 A 

Klub předškoláků 

Závěrečná 

celoškolní akce 

A 

Závěrečná 

celoškolní akce 

Ekoškola 

A Dílenská činnost 

17 ZŠ U Soudu 369/8 A 

Vánoční akce, 

ukázky vystoupení 

Jarmark 

A 
Jarmark, patronát 

9. roč. nad prvňáky 
A dílny a exkurze 

18 ZŠ U Školy 222/6 A 
Týden otevřených 

dveří pro MŠ 
A 

Společné 

mimoškolní akce, 

společné projekty 

N  

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 A 

Návštěva 

předškolních dětí 

v základní škole, 

Mikulášská nadílka 

A 

Den učitelů – děti 

2. stupně vyučují 

na 1. stupni, Den 

dětí 

A 

SPŠSE – výuka 

pracovních 

činností v dílnách a 

odborných 

učebnách, 

TUL – partnerská 

škola v několika 

projektech s 

technickým 

zaměřením 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 A 

Společná 

vystoupení sborů, 

Dílničky 

A 

Zápis, projektový 

den, Dílničky, 

sběr, Pavlovická 

olympiáda 

A 
GFXŠ, SPŠSE – 

technické dny 

 

TechUp – projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání byl ukončen 30. 6. 2015. Některé 

střední školy nabízejí základním školám projektové dny i pro ukončení projektu. 

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/3737/Projekt-TechUp-konci-

realizaci-zverej-uje-Prirucku-dobre-praxe.aspx 

EDUCA- veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí http://www.educaliberec.cz/o-veletrhu/zakladni-

informace  
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3 Školní klima 

3.1 Testování klimatu školy a třídy 

Žákovské testování klimatu školní třídy i školy jako takové je velmi důležitým momentem v životě 

školy. Dotazníky klimatu dokáží zjistit mnohé, mj. i latentní šikanu či další sociálně patologické 

jevy. Ředitel školy, výchovný poradce i třídní učitel tak mají v ruce nástroj, s jehož pomocí mohou 

pracovat a negativní jevy řešit. Kritérium existence testování ve frekvenci alespoň 1x školní rok je 

vyjádřeno na binární škále (ANO/ NE). 

p. 

č. 
Základní škola A/N 

Kdy bylo 

testování 

naposledy 

realizováno 

(měsíc/rok) 

Ročníky, 

které se 

testování 

zúčastnily 

Druh 

použitého 

testovacího 

nástroje 

Jak jsou výsledky dále využívány pro práci se 

školním klimatem 

1 
ZŠ Aloisina výšina 

642 
A 11-12/2015 7., 8., 9. KLIT 

Dle vytvořeného plánu prevence a v součinnosti 

s lektory ČAPu a MAJÁKu. 

2 
ZŠ a MŠ Barvířská 

38/6 
A 11/2015 7., 8., 9. KLIT 

Seznámeni pedagogové, práce metodika 

prevence 

3 ZŠ Broumovská 847/7 A 12/2015 7., 8., 9. KLIT 
Sociometrie (Proskoly.cz) 

5. - 9. ročník každý rok 

4 ZŠ Česká 354 A 12/2015 7., 8., 9. KLIT 

Zpřesnilo výsledky podzimního školního 

šetření, pravidelně realizovaného ve všech 

třídách. Využívají třídní učitelé pro další práci 

se třídou. Následné sociometrické šetření 

proběhne 5 - 6/2016. 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 A 12/2015 7., 9. KLIT Bude použito také v 6. a 8. ročnících 

6 
ZŠ s RVJ Husova 

142/44, 
A 12/2015 

6., 7., 8., 

9. 
KLIT 

S materiálem se pracuje v rámci občanské 

výchovy 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
A 11-12/2015 7., 8., 9. KLIT Využívají třídní učitelé pro další práci se třídou 

8 ZŠ Ještědská 354/88 A 11-12/2015 7., 8., 9. KLIT  

9 ZŠ Kaplického 384 A 
12/2015 

11/2015 

7., 8., 9. 

3. – 9. 

KLIT 
Pro školy – 

klima třídy 

Výsledky jsou rozebírány s vedením, TU, 

metodikem a v případě potřeby jsou přizváni 

odborníci na danou problematiku. 

10 ZŠ Křížanská 80 A 12/2015 7., 8., 9. KLIT  

11 ZŠ Lesní 575/12 A 01/2016 4 - 9 
proskoly.c

z 
Interpretace etopedem učitelům a vedení školy, 

následné terapeutické kroky 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 A 12/2015 7., 8., 9. KLIT 
Dle vytvořeného plánu prevence je dále 

spolupracováno s MAJÁKem (2. – 9. roč.) 

13 ZŠ Na Výběžku 118 A 11/2015 7., 8., KLIT 
Individuální spolupráce s etopedem,  

SVP Čáp a rodiči 

14 ZŠ Oblačná 101/15 A 11/2015 7., 8., 9. KLIT 
Využívají třídní učitelé pro další práci se třídou. 

Z vyhodnocení nevyplynuly aktuálně žádné 

problémy, které by bylo třeba řešit. 

15 ZŠ Sokolovská 328 A 12/2015 7., 8., 9. KLIT 
2 krát ročně škola používá sociometrii třídních 

kolektivů, v případě problémových výsledků 

spolupráce s o.p.s Maják. 

16 ZŠ Švermova 403/40 A 12/2015 7., 8., 9. KLIT 

S výsledky pracuje metodik prevence, rozbor s 

třídními učiteli, informace na pedagogické radě 

všem učitelům, informace rodičům na 

schůzkách 

17 ZŠ U Soudu 369/8 A 12/2015 7., 8., 9. KLIT 
seminář k tvorbě třídního kolektivu 

s praktickým nácvikem (2014), individuální 

práce s jednotlivci a menšími skupinami 

18 ZŠ U Školy 222/6 A 02/2016 7., 8., 9. KLIT 

Třídní učitelé pro případnou práci s třídním 

kolektivem. Škola používá také další nástroje 

pro zjišťování klimatu tříd SCIO. V roce 2016 

dotazníky v rámci autoevaluace školy 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 A 11-12/2015 7., 8., 9. KLIT  

20 
ZŠ Vrchlického 

262/17 
A 11-12/2015 7., 8., 9. KLIT  
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3.2 Pestrost mimoškolních aktivit 

Mimoškolní aktivity, především pak tzv. kroužky, které základní škola nabízí, jsou velmi často 

důležitým faktorem, dle nějž se rodiče snaží v nabídce škol orientovat. Z našeho pohledu je důležitá 

jak pestrost těchto činností, tak počet dětí, které jimi projdou. Kritérium tak ukazuje počet 

aktivit, uspořádaných za uzavřený školní rok, počet tzv. unikátních dětí10, které se jich 

účastnily, a také míru zapojení v % ve vztahu k počtu žáků dané základní školy.  

p. č. Základní škola 

Kroužky Exkurze 
Škola v přírodě 

Lyžařský kurz 

počet 
počet 

účastníků 
% počet 

počet 

účastníků 
% počet 

počet 

účastníků 
% 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 23 363 75 39 464 100 1 39 8 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 20 149 47 7 128 40 
1 

3 

21 

39 
19 

3 ZŠ Broumovská 847/7 30 283 60,5 29 468 100 12 256 55 

4 ZŠ Česká 354 28 314 57 44 477 87 8 173 32 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 27 405 58 15 360 51 20 480 68 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 13 322  64,9 14 226 45,5 5 188 37,9 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 11 202 41,3 52 475 97 2 184 38 

8 ZŠ Ještědská 354/88 19 380 60 4 636 100 1 400 63 

9 ZŠ Kaplického 384 11 155 55 14 260 93 1 9 35 

10 ZŠ Křížanská 80 19 138 55,4 14 150 60,2 20 249 100 

11 ZŠ Lesní 575/12 3* 90 16 11 229 42 11 229 42 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 21 268 91 36 292 100 11 280 95 

13 ZŠ Na Výběžku 118 12 92 52 5 104 59 2 42 24 

14 ZŠ Oblačná 101/15 30 167 60 9 267 94,6 6 182 64,5 

15 ZŠ Sokolovská 328 16 270 74 3 75 20 5 325 89 

16 ZŠ Švermova 403/40 10 132 44 27 300 100    

17 ZŠ U Soudu 369/8 18 118 34 20 297 87 2 89 26 

18 ZŠ U Školy 222/6 8 127 35 4 102 28 0 0 0 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 13 236 53    1 25 5,4 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 30 234 59,1 40 362 92,3 1 35 8,9 

*) škola má zajištěnu zájmovou činnost spoluprací s externími firmami 

  

                                                           
10 Dítě, které navštěvuje více kroužků nebo které se zúčastnilo více exkurzí, je v dané oblasti započítáno pouze 1x. 
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3.3 Komunitní činnost 

Komunitní činnost škol zaobírá aktivity založené na přímé účasti rodičů, přátel školy, spolků v dané 

lokalitě působících či jiných organizací. Často se tato činorodost škol objevuje jako nejrůznější 

jarmarky, spolkové dny, velikonoční a vánoční dílny, dny otevřených dveří, masopustní hrátky, 

sportovní turnaje apod. Kritérium ukazuje počet komunitních aktivit za školní rok. 

p. č. Základní škola 
Počet 

akcí 
Vybrané příklady (max 5 nejvýznamnějších) 

1 ZŠ Aloisina výšina 642  

Obnova rybníčku v okolí školy, Školní akademie, Jarmark, Vystoupení 

ŠD – Svátek matek a Vánoční besídka, využití školní zahrady na 

setkávání žáci – rodiče – učitelé, Velikonoční tvořivé dílny. 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 10 
Vánoční dílna, Rozsvěcení vánočního stromku 

Den otevřených dveří, Dětský den, Svatomartinský průvod 

3 ZŠ Broumovská 847/7 5 
lampionový průvod, vánoční jarmark, velikonoční dílny, DOD, 

sportovní den 

4 ZŠ Česká 354 12 

Sobotní den otevřených dveří, Velikonoční jarmark 

Besedy pro rodičovskou veřejnost – 3 

Koncerty: ke dni matek, v domě seniorů, vánoční pro rodiče 

Dětský karneval 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 10 

Vánoční a velikonoční jarmark, Den otevřených dveří 

Vánoční pohádka – Kdyby byly ryby, Muzikál Pomáda,  

Hudební besídka pro rodiče 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 4 Vánoční dílny, Adventování, Velikonoce, Loučení se školou, 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43  Vánoční koncerty, Školní ples, Jabloňová fest, Absolventské koncerty 

8 ZŠ Ještědská 354/88 10 

Pochod na Pláně, Maškarní karneval a Šibřinky s Rakem, Jarní a 

Vánoční dílny, Keramika pro rodiče, Škola zadními vrátky a 

DEDEFEST  

9 ZŠ Kaplického 384 9 

Vánoční dílničky, Kaplický jarmark, Školní ples, Kaplický smečoun 

(turnaj ve vybíjené – rodiče a učitelé), Vánoční besídka, 

Environmentální projekty (vysazení okrasných květin na zastávce 

MHD) 

10 ZŠ Křížanská 80 10 
Jarmark, Ostašovské Vánoce, Ples, Bitva, benefiční akce na podporu 

aktivit školy 

11 ZŠ Lesní 575/12 8 

Nejstarší školní jarmark, Adventní trhy, Ples školy, Burza knih, 

Vánoční a jarní koncerty pěveckých sborů, Společné sportování dětí a 

rodičů  

12 ZŠ nám. Míru 212/2 9 Den duchů, Věncování, Drakiáda, Jarmark, Velikonoční dílny… 

13 ZŠ Na Výběžku 118 8 
Svatomartinská slavnost, Vánoční a velikonoční dílny, Den otevřených 

dveří, Masopust, Čarodějnice 

14 ZŠ Oblačná 101/15 7 
Den otevřených dveří, vánoční jarmark, velikonoční jarmark, karneval, 

čertovské skotačení, třídní besídky, patronát 9. třídy nad 1. třídou 

15 ZŠ Sokolovská 328 8 
Školní jarmark, dny otevřených dveří, veřejná vystoupení školního 

pěveckého sboru, karneval ŠD,  

16 ZŠ Švermova 403/40 12 
Den otevřených dveří, rukodělné dílny – 3x, badmintonový turnaj- rodič 

x žák, Císařský den – celoškolní akce, Den matek 

17 ZŠ U Soudu 369/8 20 Jarmark, vánoční dílny, velikonoční dílny, čarodějnice 

18 ZŠ U Školy 222/6 9 
Halloween, Den otevřených dveří, Společné bruslení, Velikonoční 

dílničky, Výstup na Ještěd 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 20 

besídky pro rodiče – Vánoce, Velikonoce, klíčování,  

velikonoční a vánoční dílny, den otevřených dveří, otevřené hodiny 

slavnostní vyřazení 9. ročníků 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 10 
Koncert pro správnou věc, Dílničky, Vánoční turnaj ve ST, Vrchopen 

ve florbale, Pavlovická olympiáda, sběrová činnost 

Příloha usnesení č. 211/2016



  24 

3.4 Komunikace se zákonnými zástupci 

Pravidelná komunikace se zákonnými zástupci dětí a její vyhodnocování musí dnes být takřka 

povinností každé školy. Jen v takovém případě může škola naplňovat svou veřejnou roli, pokud 

bude veřejnosti otevřena a přístupna zpětné vazbě či dokonce konstruktivní kritice. V řadě škol se 

tak již usídlila praxe nejrůznějších dotazníků, rodičovského testování klimatu, pravidelných 

veřejných besed a setkání (nepočítáme třídní schůzky a individuální konzultace). Kritérium ukazuje 

počet těchto aktivit za uzavřený školní rok a jejich typ, popř. binární škála ANO/NE.  

p. č. Základní škola 

Držitel 

značky 

Rodiče 

vítáni11 

A/N 

Besedy 

pro rodiče 

A/N 

Ukázkové 

hodiny 

A/N 

Zapojení 

rodičů do 

výuky 

A/N 

Zapojení 

rodičů do 

práce na 

rozvojových 

plánech 

A/N 

Jiné 

(max 2 

příklady) 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 N A A N N  

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 N A A A N 
Testování 

klima školy 

3 ZŠ Broumovská 847/7 N N N N N  

4 ZŠ Česká 354 N A A N N 
Tripartitní 

jednání 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 N A A N N 
Konzultační 

hodiny 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 N N A A N  

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 N N A A A  

8 ZŠ Ještědská 354/88 A N A N částečně  

9 ZŠ Kaplického 384 N A N N A  

10 ZŠ Křížanská 80 N A A N A  

11 ZŠ Lesní 575/12 * A A A N  

12 ZŠ nám. Míru 212/2 N A A A A 
Společné akce 

rodičů, školy a 

dětí. 

13 ZŠ Na Výběžku 118 N A A A A  

14 ZŠ Oblačná 101/15 N N N A N 
Dotazník pro 

rodiče o školním 

klimatu 2015 

15 ZŠ Sokolovská 328 N A A N N 
Konzultační 

hodiny 

16 ZŠ Švermova 403/40 N A A A A  

17 ZŠ U Soudu 369/8 A A A A A  

18 ZŠ U Školy 222/6 N N N A A  

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 A A A A N  

20 ZŠ Vrchlického 262/17 N A **) N A N 
**) Aktivity ve 

spolupráci s OPS 

Maják 

* škola splňuje podmínky, ale odmítá platit členské příspěvky 

                                                           
11 http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/  
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3.5 Angažmá odborných profesí 

Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC) či aktivní práce výchovného poradce 

je prakticky každodenní praxí našich základních škol. Řada škol ale spolupracuje či dokonce 

zaměstnává i další odborníky, jako jsou speciální pedagogové či školní psychologové, kteří 

pomáhají s naplňováním podpůrných opatření pro žáky s nejrůznějšími potřebami, nastavením 

individuálních plánů i jejich vyhodnocováním. Kritérium ukazuje míru úvazku konkrétního 

specialisty na dané základní škole. 

p. č. Základní škola 
Školní psycholog 

úvazek 

Školní speciální 

pedagog 

úvazek 

Jiné 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 0 0,64 Asistent pedagoga 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 0 0  

3 ZŠ Broumovská 847/7 0 0  

4 ZŠ Česká 354 0 0 
0,907 úvazek  

AP pro žáky se SVP 

5 ZŠ Dobiášova 851/5, 0 0 

Externí psychiatr 

Maják, Čáp 

Diagnostický ústav 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 0 0,2  

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 0 0  

8 ZŠ Ještědská 354/88 0 0,5  

9 ZŠ Kaplického 384 0 0 

AP pro dva žáky s autismem 

AP pro sociálně 

znevýhodněné žáky 

10 ZŠ Křížanská 80 0 0 

1,5 úvazek AP pro zdravotní 

postižení 

0,25 úvazek AP pro sociální 

znevýhodnění 

11 ZŠ Lesní 575/12 0 0,4  

12 ZŠ nám. Míru 212/2 0 1 Asistent pedagoga 

13 ZŠ Na Výběžku 118 0 0 Asistent pedagoga 

14 ZŠ Oblačná 101/15 0 0  

15 ZŠ Sokolovská 328 0 

ZŘ má kvalifikaci 

speciálního 

pedagoga 

Asistent pedagoga 

16 ZŠ Švermova 403/40 0 0  

17 ZŠ U Soudu 369/8 0 1,0 

Další speciální pedagogové ve 

speciálních třídách, 

Asistenti pedagoga 

18 ZŠ U Školy 222/6 0 0  

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 0 0 asistenti pedagoga 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 Bude od 1. 9. 2016 0  
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3.6 Realizace individuálních vzdělávacích a výchovných plánů 

Existence individuálních vzdělávacích plánů (IVP) může být kromě angažmá odborníků (viz 3.5) 

dalším indikátorem, nakolik se škola věnuje podpoře zdravotně a sociálně znevýhodněných, jakož 

i mimořádně nadaných žáků (tzv. žáci s potřebou podpory). Existence individuálních výchovných 

plánů (IVýP) pak indikuje pozitivní aktivitu školy na poli žáků s rizikovým chováním na bázi 

smlouvy s rodiči. Kritérium ukazuje počty realizovaných IVP a IVýP na dané škole za uzavřený 

školní rok. 

p. č. Základní škola 

IVP 

IVýP 
Aktivity určené pro mimořádně nadané žáky  

(max 3 příklady) 

povinně 

(integrov

aní žáci 

se SVP)12 

dobrovolně 

(žáci s 

potřebou 

podpory)13 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 27 (32) 12 0 
možnost výběru dle nabídky volitelných předmětů, soutěže 

např. PANGEA, logická olympiáda, a jiné 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 3(4) 
0 

0 individuální úkoly, příprava na olympiády a soutěže 

3 ZŠ Broumovská 847/7 9 (10) 14 1 zájmové kroužky, příprava na olympiády 

4 ZŠ Česká 354 30 113 12 
příprava a účast na soutěžích, nabídka volitelných předmětů, 

zájmové aktivity, vedení školního časopisu 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 29 (31) 87 0 individuální podpora výuky pro sportovně nadané žáky 

6 
ZŠ s RVJ Husova 

142/44 
14 33 0 aktivity zaměřené na individuální rozvoj žáků 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
3(18) 0 1 

příprava a účast na olympiádách, hudebních soutěžích, 

individuální přístup, širší nabídky např. hudebních aktivit 

8 ZŠ Ještědská 354/88 23 (31) 88 0  

9 ZŠ Kaplického 384 15 (14) 28 0 
Testování IQ Mensou ČR14, zapojení do soutěží např. 

Pangea, logická olympiáda 

10 ZŠ Křížanská 80 11 (12) 25 0 
diferenciace výuky, výběr náročnějších volitelných 

předmětů, vedení žákovských projektů 

11 ZŠ Lesní 575/12 18 0 0 
individualizace výuky, individuální podpora učitele, možná 

propustnost na určitý předmět do vyššího ročníku,  

12 ZŠ nám. Míru 212/2 25 (28) 0 23 
účast v olympiádách, Pangea, rozšiřující informace k daným 

tématům 

13 ZŠ Na Výběžku 118 19 31 7 účast na soutěžích, individuální práce  

14 ZŠ Oblačná 101/15 6 21 0 
tvořivé úlohy, kreativní čtení a psaní, individuální projekty, 

úlohy rozvíjející vyšší úroveň myšlení 

15 ZŠ Sokolovská 328 15 (17) 18 17 podpora a příprava na soutěže a olympiády 

16 ZŠ Švermova 403/40 13 (19) 31 21 účast v soutěžích a olympiádách, gradace učiva 

17 ZŠ U Soudu 369/8 

7 (11) 5 

14 individuální zadání, výuka s vyšším ročníkem skupinová integrace 

108 – speciální třídy 

18 ZŠ U Školy 222/6 8 (11) 31 0 
individualizovaný program pro sportovně nadané žáky; 

úpravy rozvrhu sportovně nadaných žáků, realizace aktivit 

rozšiřující obsah učiva 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 16 (18) 0 1 

účast v soutěžích, kurzy dětské university TUL, 

obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických 

úkolů, projektů, nabídka volitelných vyučovacích předmětů, 

nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 18 (19) 6  
umožnění individuální tréninkového plánu pro kadetského 

reprezentanta ve stolním tenise 

                                                           
12 Žáci, kteří byli individuálně integrováni v běžné třídě dle statistiky k 30. 9. 2015. Údaj v závorce udává počet individuálně 

integrovaných žáků s ohledem na změny v průběhu školního roku. 
13 Žáci, kteří budou od 1. 9. 2016 dle novely školského zákona patřit do 1. stupně podpory. 
14 http://www.mensa.cz/  
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4 Zázemí školy 

4.1 Vlastní kuchyně/ externí dodavatel (výdejna) 

Zdravé stravování je pro řadu rodičů zásadním výchovným faktorem, jejž by rádi uplatnili i ve 

školním stravování. Zhruba polovina základních škol v Liberci provozuje vlastní školní kuchyně, 

druhá je však závislá na externích dodávkách obědů, které děti konzumují v tzv. výdejnách. 

Kritérium ukazuje skutečnost na dané škole. 

p. č. Základní škola 
Kuchyň a jídelna  

ve škole 

Kuchyň a jídelna ve škole 

externí provozovatel 

Výdejna ve škole 

externí dodavatel 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 vlastní - - 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 - Gastron - 

3 ZŠ Broumovská 847/7 - - Personnell Welfare 

4 ZŠ Česká 354 vlastní - - 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 - Personnell Welfare - 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44, - Fa Chmurčiaková - 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 vlastní - - 

8 ZŠ Ještědská 354/88 - Gastron - 

9 ZŠ Kaplického 384 vlastní - - 

10 ZŠ Křížanská 80 - - Gastron 

11 ZŠ Lesní 575/12 vlastní - - 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 vlastní - - 

13 ZŠ Na Výběžku 118 vlastní - - 

14 ZŠ Oblačná 101/15 - - Gastron 

15 ZŠ Sokolovská 328 vlastní - - 

16 ZŠ Švermova 403/40 vlastní - - 

17 ZŠ U Soudu 369/8 vlastní - - 

18 ZŠ U Školy 222/6 vlastní - - 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 - - Gastron 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 vlastní - - 
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4.2 Školní družina a její kapacita, školní klub 

Bez služeb školní družiny si rodiče žáků prvního stupně ZŠ neumějí školní docházku ani představit. 

S přibývajícím počtem školáků se však kapacity školních družin dostávají na své meze. Kritérium 

ukazuje kapacitu školní družiny dané školy a její procentuální využití. Některé školy pak družiny 

doplňují i školními kluby. 

p. č. Základní škola Kapacita 
Poměr k počtu žáků  

1. stupně % 
Naplněnost % 

Školní klub 

ANO/NE 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 200 66,5 100 *) 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 100 47 100 NE 

3 ZŠ Broumovská 847/7 180 58,4 100 NE 

4 ZŠ Česká 354 210 65,8 96,2 NE 

5 ZŠ Dobiášova 851/5, 250 59,7 93,6 NE 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 140 47,6 100 *) 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 190 63,6 93,2 NE 

8 ZŠ Ještědská 354/88 180 47,4 98,9 ANO 

9 ZŠ Kaplického 384 90 48,6 100 NE 

10 ZŠ Křížanská 80 90 60 100 NE 

11 ZŠ Lesní 575/12 140 43,5 100 ANO 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 90 45,9 100 *) 

13 ZŠ Na Výběžku 118 50 43,9 100 *) 

14 ZŠ Oblačná 101/15 72 45 100 NE 

15 ZŠ Sokolovská 328 110 48 100 NE 

16 ZŠ Švermova 403/40 150 72 80 ANO 

17 ZŠ U Soudu 369/8 150 76,5 73 NE 

18 ZŠ U Školy 222/6 90 41,5 100 NE 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 250 80,7 62,4 NE 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 100 41,5 100 NE 

Dle statistických výkazů pro školní rok 2015/16 k 31. 10. 2015 

*) školní klub je provozován v rámci vedlejší hospodářské činnosti 
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4.3 Vnitřní sportoviště  

Minimálně jednu tělocvičnu má každá liberecká základní škola, byť se můžeme přít o její parametry 

i technický stav. Řada škola ale nabízí vnitřních sportovišť více, včetně bazénu, posilovny, 

relaxačního zázemí. Je už na rodičích, aby zvážili, jak je pro ně toto zázemí důležité. Kritérium 

ukazuje vybavenost škol vnitřními sportovišti a jejich počtem: tělocvična, bazén, posilovna, 

relaxační zázemí, jiný. 

p. č. Základní škola 
Tělocvična 

počet 

Bazén 

A/N 

Posilovna 

A/N 

Relaxační zázemí 

(popis) 
Jiné 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 2 N N 
chodby – stolní tenis, herní 

prvky 
 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 2 N N   

3 ZŠ Broumovská 847/7 2 N N  zrcadlový sál 

4 ZŠ Česká 354 2 N N 
chodby – stolní tenis, herní 

prvky,  
florbalová hala 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 2+ hala A A 
sauna, whirpool, parní 

komora, masážní prostor 
 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 1 N 0  gymnastický sál 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
1 N N   

8 ZŠ Ještědská 354/88 1 A N sauna  

9 ZŠ Kaplického 384 1 N N   

10 ZŠ Křížanská 80 2 N N 
volnočasové plochy (nová 

budova), dětská hřiště,  

Režim velkých 

přestávek 

s využitím 

exteriérů 

11 ZŠ Lesní 575/12 1 N N  univerzální sál 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 A N A   

13 ZŠ Na Výběžku 118 N *) N N  
*) Tělocvičnu si 

škola pronajímá 

14 ZŠ Oblačná 101/15 1 N N   

15 ZŠ Sokolovská 328 2 A 1   

16 ZŠ Švermova 403/40 2 N N 
ŠD – herní prvky, stolní 

fotbálek 
 

17 ZŠ U Soudu 369/8 1 malá N N  malý sál 

18 ZŠ U Školy 222/6 1 N N  

Hala míčových 

sportů Sport parku 

Liberec, 

Tělocvična 

Judoclubu Liberec 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 2 N N   

20 ZŠ Vrchlického 262/17 1 N N  

možnost využívat 

halu stolního tenis 

a aerobní sál 
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4.4 Outdoorová sportoviště 

Venkovní školní hřiště a další sportovní zázemí už není automatickou věcí. Každá škola sice 

disponuje malým pláckem pro venkovní vyžití, jen některé ale zatím mají skutečná kvalitní 

sportoviště (běžecké dráhy, multifunkční hřiště, sektor pro skok daleký, sektory pro vrhy aj.). 

Kritérium zohledňuje existenci kvalitního sportoviště u dané základní školy na binární škále 

(ANO/NE). 

p. č. Základní škola ANO/NE Základní popis 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 ANO 
Běžecká dráha, hřiště na fotbal, multifunkční hřiště na míčové 

sporty, u školy je dále plně funkční zahrada 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 ANO 
2 hřiště s umělým povrchem, skok daleký, umělý povrch ve 

špatném technickém stavu – omezené možnosti využívání 

3 ZŠ Broumovská 847/7 ANO Antukový atletický ovál, tartanové hřiště v atriu školy 

4 ZŠ Česká 354 NE 
Venkovní hřiště s herními prvky, sportovním hřištěm pro využití 

školní družinou 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 ANO 

Tartanová dráha, travnaté hřiště na kopanou, tenis s umělou trávou, 

dvě tartanová házenkářská hřiště, tartanový výškařský sektor, sektor 

na vrhy, sektor pro skok daleký 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44, NE Sportovní hřiště s umělým povrchem, dětský hrací koutek 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 NE  

8 ZŠ Ještědská 354/88 NE Běžecký ovál, travnaté hřiště, asfaltové hřiště 

9 ZŠ Kaplického 384 NE Jednoduché školní hřiště  

10 ZŠ Křížanská 80 ANO 
2 venkovní multifunkční hřiště (fotbal, basketbal, nohejbal, 

volejbal, tenis, …), venkovní ping pong 

11 ZŠ Lesní 575/12 ANO Multifunkční hřiště pro míčové sporty – povrch: umělá tráva 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 ANO Multifunkční hřiště s umělým povrchem – špatný technický stav 

13 ZŠ Na Výběžku 118 ANO 
Běžecký ovál doskočiště, hřiště pro kopanou s umělým povrchem, 

multifunkční hřiště pro míčové sporty, venkovní cvičební náčiní 

14 ZŠ Oblačná 101/15 NE  

15 ZŠ Sokolovská 328 ANO 

Společně využívaný areál se ZŠ Vrchlického - atletická dráha, 

doskočiště, vržiště, víceúčelové hřiště, hřiště na basket a volejbal, 

hřiště na street, herní prvky-síla 

16 ZŠ Švermova 403/40 ANO 
Běžecká dráha, doskočiště, multifunkční hřiště pro míčové sporty, 

beach volejbal, herní prvky, ovlál pro inline brusle 

17 ZŠ U Soudu 369/8 NE Asfaltové hřiště s plochou pro basketbal a volejbal 

18 ZŠ U Školy 222/6 ANO 
Multifunkční hřiště pro míčové sporty, škola dále využívá zázemí 

Sport parku Liberec – atletický stadion 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 NE 

Škola disponuje dvěma asfaltovými hřišti za budovou 2. Stupně, 

které nejsou v dobrém technickém stavu. Škola využívá blízká 

sportoviště ve sportovním areálu Svojsíkova (hřiště na beach 

volejbal, 2 asfaltová hřiště - nohejbal, volejbal, basketbal, malá 

kopaná, atletická dráha, hřiště na tenis a výcvikový horolezecký 

trenažér Jakub) 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 ANO 
Atletická dráha, doskočiště, vržiště, víceúčelové hřiště, hřiště na 

basket a volejbal, hřiště na street, herní prvky-síla 
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4.5 Bezbariérový přístup 

Nemůže být sporu o tom, že bezbariérový přístup do školy pro žáky či rodiče imobilní či pohybově 

omezené, nebo i pro rodiče s kočárky se stává záležitostí, nad níž bychom vůbec neměli přemýšlet. 

Přesto takový přístup mají jen některé základní školy. Kritérium ukazuje bezbariérovost dané školy 

(alespoň přístup do hlavní budovy) na binární škále (ANO/NE) a typ zařízení. 

p. 

č. 
Základní škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.) 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 NE  

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 NE  

3 ZŠ Broumovská 847/7 ANO pouze první stupeň a TV (plošina)  

4 ZŠ Česká 354 ANO výtah 2 x, schodolez 1 x 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 
ANO 

částečně 
výtah pro bezbariérový přístup do sportovní haly a rehabilitace 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 NE  

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 NE pouze bezbariérový přístup do budovy bočním vchodem 

8 ZŠ Ještědská 354/88 NE škola čeká na schválení dotace z ÚP na schodolez pro žákyni 2. třídy 

9 ZŠ Kaplického 384 NE  

10 ZŠ Křížanská 80 NE  

11 ZŠ Lesní 575/12 NE  

12 ZŠ nám. Míru 212/2 NE  

13 ZŠ Na Výběžku 118 ANO výtah 

14 ZŠ Oblačná 101/15 NE  

15 ZŠ Sokolovská 328 NE  

16 ZŠ Švermova 403/40 NE 
přístup do budovy je bezbariérový ze školního nádvoří, kde je také 

možnost parkování 

17 ZŠ U Soudu 369/8 NE  

18 ZŠ U Školy 222/6 NE  

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 NE  

20 ZŠ Vrchlického 262/17 NE  
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5 Škola, její zřizovatel, financování 

5.1 Kapacita školy a její naplněnost 

V posledních i několika dalších letech budou kapacity libereckých základních škol velmi 

sledovaným parametrem. Díky spádovým obvodům, které vymezujeme povinně ze zákona, sice 

dokážeme do jisté míry zabezpečit dostatečnou kapacitu z hlediska lokality, řada škol je přesto 

schopna zapsat i tzv. nespádové děti, které nemají přednostní právo přijetí. Hlavním údajem je 

celková kapacita škol, od níž se pak odvíjejí i počty otevíraných prvních tříd. Kritérium ukazuje 

celkovou kapacitu dané školy a její procentuální naplněnost. 

p. č. Základní škola Kapacita 
Naplněnost 

% 

průměrný počet dětí ve 

třídách 1. stupně 

průměrný počet dětí ve 

třídách 2. stupně 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 600 79,7 23,2 22,1 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 540 57,6 23,7 24,5 

3 ZŠ Broumovská 847/7 580 80,0 25,7 19,5 

4 ZŠ Česká 354 628 87,1 24,5 25,3 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 708 98,3 24,6 23,1 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 540 91,9 29,4 25,3 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 540 90,0 24,9 23,4 

8 ZŠ Ještědská 354/88 695 90,5 25,3 22,6 

9 ZŠ Kaplického 384 330 84,9 23,6 17,0 

10 ZŠ Křížanská 80 280 90,0 21,4 25,5 

11 ZŠ Lesní 575/12 600 91,8 26,8 25,4 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 320 91,6 28,0 24,3 

13 ZŠ Na Výběžku 118 220 77,3 22,8 18,7 

14 ZŠ Oblačná 101/15 320 88,1 26,7 20,3 

15 ZŠ Sokolovská 328 400 92,0 22,9 23,2 

16 ZŠ Švermova 403/40 375 80,0 23,1 23,0 

17 ZŠ U Soudu 369/8 365 91,5 
běžné tř. 

23,8 

spec. tř. 

13,3 

běžné tř. 

21,3 

spec. tř. 

13,3 

18 ZŠ U Školy 222/6 450 80,4 21,7 20,7 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 500 93,4 23,8 19,6 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 450 86,2 24,1 21,0 

Dle statistických výkazů pro školní rok 2015/16 k 30. 9. 2015 
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5.2 Technický stav školského objektu 

Statutární město Liberec má velmi dobře zpracovaný stav jednotlivých školských budov, základní 

informaci přitom již poskytujeme v materiálu z roku 2015 s názvem Draft dalšího rozvoje 

předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020 

(http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rozvoje-

predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-do-roku-2020.pdf).  

Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových prostor na škále:  

dobrý (A), uspokojivý (B), špatný (C). 

 

p. č. Základní škola Stav 
Poznámka 

aktuálně podané nebo připravované projekty 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 A  

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 A  

3 ZŠ Broumovská 847/7 A OPŽP – zateplení poslední částí školy, MŠMT – navyšování kapacit 

4 ZŠ Česká 354 A  

5 ZŠ Dobiášova 851/5 A  

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 A  

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
A  

8 ZŠ Ještědská 354/88 B  

9 ZŠ Kaplického 384 A MŠMT – navyšování kapacit 

10 ZŠ Křížanská 80 A  

11 ZŠ Lesní 575/12 A  

12 ZŠ nám. Míru 212/2 B MŠMT – navyšování kapacit 

13 ZŠ Na Výběžku 118 A  

14 ZŠ Oblačná 101/15 B  

15 ZŠ Sokolovská 328 A  

16 ZŠ Švermova 403/40 B  

17 ZŠ U Soudu 369/8 B  

18 ZŠ U Školy 222/6 B  

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 B IPRÚ 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 A  
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5.3 Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích 

Dobrý ředitel školy a jeho tým dnes nespoléhají jen na standardní financování – stát (platy učitelů 

i nepedagogického personálu), město (energie, topení, investice), rodiče (mimoškolní aktivity, 

příspěvek na potraviny u školních obědů), ale shání aktivně i další zdroje především 

prostřednictvím dotačních a grantových projektů, což dobře zaznamenávají především výroční 

zprávy škol či jejich webové stránky. Kritérium ukazuje úspěšnost v získávání takových financí za 

poslední dva uzavřené školní roky jako číselný poměr podaných žádostí a podpořených 

projektů. 

p. č. Základní škola 

2014/2015 2015/2016 (1. pololetí) 

SML Kraj 
EU 

žadatel 
EU 

partner 

Nadace a 
jiné 

SML Kraj 
EU 

žadatel 
EU 

partner 

Nadace a 
jiné 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 7/5 5/3 0 1/1 
ČNFB15 

4/4 
2/1 0 2/2 0 

ČNFB 

2/2 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/0 1/1 0 2/2 

3 ZŠ Broumovská 847/7 1/1 2/2 1/1 0 0 0 1/1 3/2 0 2/2 

4 ZŠ Česká 354 0 1/1 0 2/2 5/5 0 2/2 0 0 7/6 

5 ZŠ Dobiášova 851/5, 2/2 2/1 1/1 1/1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 1/1 5/2 3/1 5/3 1/1 0 1/1 4/2 0 1/0 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 
3/2 0 0 1/1 1/1 0 0 1/1 0 1/1 

8 ZŠ Ještědská 354/88 2/2 2/2 0 1/1 10/1 1/0 2/0 2/2 0 2/2 

9 ZŠ Kaplického 384 6/5 7/5 2/2 2/2 2/1 6/5 2/2 2/2 1/1 2/2 

10 ZŠ Křížanská 80 8/7 7/4 0 1 9/7 0 1/1 1/1 0 1/1 

11 ZŠ Lesní 575/12 2/2 1/1 1/1 1/1 3/1 0 1/1 1/1 1/1 1/1 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 3/1 5/3 1/0 2/2 12/11 0 1/1 2/2 1/1 4/4 

13 ZŠ Na Výběžku 118 1/1 0 1 2 2/1 2/? 1/1 1 1/? 1 

14 ZŠ Oblačná 101/15 1/1 0 0 1/1 0 1/1 0 2/1 0 0 

15 ZŠ Sokolovská 328 0 2/2 0 1/1 1/0 1/? 1/1 1/1 0 0 

16 ZŠ Švermova 403/40 2/2 1/0 0 1/1 0 1/0 0 2/2 0 0 

17 ZŠ U Soudu 369/8 1/1 3/2 0 2/2 0 0 3/2 2/2 0 0 

18 ZŠ U Školy 222/6 0 1/1 3/2 7/6 1/1 0 1/1 3/2 1/1 0 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 2/0 2/2 0 2/2 1/1 0 2/? 3/2+? 1/1 ? 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 0 1/1 0 1/1 1/1 0 0 3/2 1/1 3/2 

 

  

                                                           
15 Česko-německý fond budoucnosti http://www.fondbudoucnosti.cz/  
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5.4 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 

Pro řadu rodičů představuje školní docházka velkou finanční zátěž i v oblasti tzv. hrazených aktivit, 

jako jsou školní družina (ŠD), školní klub (ŠK), zájmové kroužky (ZK), pobyty ve škole v přírodě 

(ŠP), harmonizační pobyty (HP), lyžařské kurzy (LVK), jazykové zájezdy do zahraničí (JZ) apod. 

Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte v 1. třídě, ve 2. – 5. třídě a v 6. – 9. třídě vždy 

v dané základní škole.  

p. č. Základní škola 1. třída 2. – 5. třída 6. – 9 třída 

1 
ZŠ Aloisina výšina 

642 

ŠD 200 /měsíc 

ZK 350 / pololetí 

Spolek rodičů 350 

Soustředění 400 – 1200 *) 

 

*) dle zájmu dětí a 

podpory v rámci získávání 

finančních prostředků z 

projektů 

ŠD, ŠK 200 / měsíc 

ZK 350 / pololetí 

Spolek rodičů 350 

Doprava plavání 2. r. - 600 

Soustředění 400 – 1200 *) 

ŠK 200 / měsíc 

ZK – 350 / pololetí 

Spolek rodičů 350 

Soustředění 400 – 1200 *) 

Kurzy 700 – 1000 

2 
ZŠ a MŠ Barvířská 

38/6 

rodilý mluvčí 300/pol. 

kulturní akce 200 

ZK 300/pololetí 

ŠD 200/měsíc 

Zimní ŠP 1500 dle zájmu 

výlety, exkurze 400 

rodilý mluvčí 300/pol. 

kulturní akce 350 

ZK 300/pololetí 

ŠD 200/měsíc 

LVK 200 

ZK 300 

akce školy 250 

cyklistický kurz 300 

rodilý mluvčí 300/pol. 

3 ZŠ Broumovská 847/7 

ŠD 1000, ZK 350 

SRPDŠ 300, 

výlety, exkurze, ŠP 1200, 

ŠD 1000, ZK 350 

SRPDŠ 300, 

výlety, exkurze, ŠP 1700, 

SRPDŠ – 300, ZK 300 

exkurze, výlety 900, 

6. roč. – HP 1500 

7. r. - LVK 2300 

4 ZŠ Česká 354 

ZK - 400 

HP - 450 

ŠD 150 / měsíc 

Klub rodičů – 300 / rok 

ZK - 400; 

Doprava plavání 2. r. - 600 

ŠP (2., 5. r.) - 2000 

LVK 3., 4. r. - 1800 

Klub rodičů – 300 /rok 

ZK - 400 

LVK 7. r. - 1800 

ŠP 8. r. – 2500 

Klub rodičů – 300 /rok 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 

Rada rodičů 350/rok 

ŠD 1000/rok 

ŠP 1400 

Rada rodičů 350/rok 

ŠD 1000/rok 

ŠP 1500 

ZK 600 

Rada rodičů 350 

ZK 700 

Výlety 1000 

LVK 1150 

6 
ZŠ s RVJ Husova 

142/44, 

ZK cizích jazyků, metoda 

dobrého startu – 3000/rok 

ŠP 1600 

ŠD 2000/rok 

SRPŠ 500/rok 

ZK cizích jazyků – 1600 

ŠP 1200 

ŠD 2000/rok 

SRPŠ 500/rok 

6. tř. – 1800; 7. tř. – 3500 

8. tř. – 1600; 9. tř. – 1400 

ZK Ø 1400/rok 

SRPŠ 500/rok 

7 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

564/43 

ZK 200-400/pololetí 

SRPŠ 400/rok 

ŠD 150/ měsíčně 

ŠP 1500 

ZK 200-400/pololetí 

SRPŠ 400/rok 

ŠD 150/ měsíčně 

ŠP 1500 

ZK 200-400/pololetí 

SRPŠ 400/rok 

LVK 7. třída 2000 

8 ZŠ Ještědská 354/88 

SRPŠ 200 /rok 

ZK 300/ pololetí 

ŠD 200 / měsíc 

výlety, kulturní akce 

300/rok 

vícedenní školní výlet cca 

1800 Kč (dle zájmu 

rodičů) 

SRPŠ 200 /rok 

ZK 300/ pololetí 

ŠD, ŠK 200 / měsíc 

výlety, kulturní akce, 

exkurze 400 /rok 

vícedenní školní výlet cca 

1800 Kč (dle zájmu rodičů) 

SRPŠ 200 /rok 

ZK 300/ pololetí 

ŠK 200 / měsíc 

výlety, kulturní akce, 

exkurze 400 /rok 

6. ročník – turistický kurz 

7. ročník – lyžařský kurz 

8. ročník – cyklistický kurz 

9. ročník – kurz outdoor. 

aktivit 

jazykový kurz – cca 10.000 

(dle zájmu rodičů) 

9 ZŠ Kaplického 384 

SRPŠ 300 /rok 

ŠP (1. – 5. r.) 3000 

ŠD 200/měsíc 

ZK 500 

SRPŠ 300 /rok 

ŠP (1. – 5. r.) 3000 

ŠD 200/měsíc, ZK 500 

Doprava plavání 800 

SRPŠ 300 /rok 

LVK 7. r. – 2500, ZK 500 

JZ dle zájmu 6000 
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10 ZŠ Křížanská 80 

ŠD 150/měsíc 

ZK 500/pololetí 

HP 1500 

SRPŠ 300 / rok 

ŠD 150/měsíc 

ZK 500/pololetí 

HP 1500 

SRPŠ 300 / rok 

ZK 500/pololetí 

HP 700 

SRPŠ 300 / rok 

11 ZŠ Lesní 575/12 

ŠD 200/měsíc 

HP 1000 

SRPDŠ 500/rok 

ŠD 200/měsíc 

HP 2000 

PD Praha 400 

SRPDŠ 500/rok 

HP 2000 

PD Praha 400 

Sportovní kurz 2000 

SRPDŠ 500/rok 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 

SRPDŠ 500 

ŠD 150 

ZK 500 

ŠP 1500 

Vstupné na akce 350 

SRPDŠ 500 

ŠD 150 

ZK 500 

ŠP 1500 

Vstupné na akce 350 

SRPDŠ 500 

ZK 500 

ŠP1500 

Vstupné na akce 500 

13 ZŠ Na Výběžku 118 

SRPDŠ 400 /rok 

ZK 500/ pololetí 

ŠD 250 / měsíc 

SRPDŠ 400 / rok 

ZK 500/ pololetí 

ŠD, ŠK 250 /měsíc 

LVK 1700 

Plavecký kurz 750 

SRPDŠ 400 /rok 

ZK 500 / pololetí 

LVK 1200 

14 ZŠ Oblačná 101/15 

ŠD 200 /měsíc 

ŠP 2000 

SRPŠ – 300 /rok 

ŠD 200 /měsíc 

ŠP – 2000 

SRPŠ – 300/rok 

ZK – 1000/rok 

SRPŠ – 300,-/rok 

7. ročník LVK 2000 

6. - 9. ročník – cyklistický 

kurz, vodácký kurz – 1500 

ZK – 1000/rok 

15 ZŠ Sokolovská 328 

Rada rodičů 200,-/rok 

ŠD 150 /měsíc 

ŠP Ø 1500 

kroužky Ø 400 

2. – 3. třída 3400 

4. – 5. třída 1900 

(všechny ročníky včetně 

ŠP) 

5000 

6. ročník – turistický kurz 

7. ročník – lyžařský kurz 

8. ročník – cyklistický kurz 

9. ročník – vodácký kurz 

16 ZŠ Švermova 403/40 

ŠD 1500/rok, 

SRPDŠ 250,-/rok, 

ZK 500,-/rok, 

terénní výuka 300/ rok 

3125/rok 

ŠP, ZK, exkurze, příspěvek 

SRPDŠ, ŠD 

2900/rok 

HP, LVK, terénní výuka, 

příspěvek SRPDŠ, ZK 

17 ZŠ U Soudu 369/8 

SRPŠ 300/rok 

ŠD 200/měsíc 

výlety, exkurze 600/rok 

SRPŠ 300/rok 

ŠD 200/měsíc 

pobytový kurz 1500 

výlety, exkurze 300/rok 

SRPŠ 300/rok 

6. tř. – HP 650 

7. tř. – LVK 2500 

výlety, exkurze 600/rok 

18 ZŠ U Školy 222/6 

SRPDŠ 300/rok 

ŠD 1500/rok 

ZK 1200/rok 

SRPDŠ 300/rok 

ŠD/ŠK 1500/rok 

ZK 1200/rok 

ŠP nebo exkurze 600/rok 

SRPDŠ 300/rok 

ŠD/ŠK 1500/rok 

ZK 1200/rok 

ŠP nebo exkurze 600/rok 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 

ZK - 400 /pololetí 

ŠD 200 / měsíc 

výlety, exkurze 200 /rok 

ZK – 400 / pololetí 

ŠD 200 / měsíc 

výlety, exkurze 200 /rok 

ZK – 400 /pololetí 

LVK 7. roč. - 2000 

výlety, exkurze 200 / rok 

JZ – dle zájmu rodičů, 

výběr žáků, cca 8000 Kč za 

zájezd 

20 
ZŠ Vrchlického 

262/17 

ŠD 150/ měsíc 

Příspěvky 200 

SRPŠ 400 / rok 

Akce 400 

ŠD 150/měsíc 

Příspěvky 250 

SRPŠ 400 / rok 

Akce, MAK 700 

Exkurze 500 

Příspěvky 300 

SRPŠ 400 / rok 

Akce, MAK 1000 

Exkurze 500 

7. tř. – LVK -  2700 

SRPŠ (SRPDŠ) – příspěvek na sdružení rodičů a přátel školy 
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5.5 Aktivní spolupráce se zřizovatelem 

Aktivní spolupráce se zřizovatelem, tedy statutárním městem Liberec, patří k důležitým vnějším 

projevům školy. Zřizovatel má zájem školy propagovat při nejrůznějších veřejných vystoupeních, 

nabízím jim pravidelně prostor v tištěném radničním periodiku, zapojuje je do společných projektů 

v oblasti vzdělávání, doporučuje školám pozitivní přístup k transparentnosti i v oblasti zdravého 

školního stravování apod. Kritérium ukazuje existenci aktivní spolupráce se zřizovatelem na binární 

škále (A/N) a typy zapojení v posledních dvou uzavřených školních letech. 

p. č. Základní škola A/N 
Příklady zapojení 

2014/15 2015/16 

1 ZŠ Aloisina výšina 642 A 
transparentnost, prezentace ve 

Zpravodaji SML, příspěvek na 

konferenci TANDEM v Drážďanech 

workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji SML,  

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6 A transparentnost 
workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

3 ZŠ Broumovská 847/7 A 
transparentnost, prezentace ve 

Zpravodaji SML 
prezentace ve Zpravodaji SML 

4 ZŠ Česká 354 A transparentnost, workshop stravování workshop stravování 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 A 
transparentnost, vědomostní soutěž 

žáků ZŠ 
workshop stravování 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44, A 
transparentnost, prezentace ve 

zpravodaji 
workshop stravování 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 A 
transparentnost, koncerty na akcích 

SML 

workshop stravování, koncerty na 

akcích SML 

8 ZŠ Ještědská 354/88 A 
transparentnost, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

9 ZŠ Kaplického 384 A 
transparentnost, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

10 ZŠ Křížanská 80 A transparentnost 
workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji 

11 ZŠ Lesní 575/12 A 
transparentnost, koncerty na akcích 

SML 

workshop stravování, zapůjčování 

lavic na vánoční a velikonoční 

výstavky, koncerty na akcích SML 

12 ZŠ nám. Míru 212/2 A 
transparentnost, pilotní ověření klima 

tříd 

workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

13 ZŠ Na Výběžku 118 A transparentnost workshop stravování 

14 ZŠ Oblačná 101/15 A 
transparentnost, prezentace ve 

Zpravodaji SML 
prezentace ve Zpravodaji SML 

15 ZŠ Sokolovská 328 A 
transparentnost, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

16 ZŠ Švermova 403/40 A 
transparentnost, workshop stravování, 

prezentace ve Zpravodaji SML 
transparentnost, workshop stravování 

17 ZŠ U Soudu 369/8 A 
transparentnost, workshop stravování, 

prezentace ve Zpravodaji SML 

workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji SML 

18 ZŠ U Školy 222/6 A transparentnost prezentace ve Zpravodaji SML 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49 A 
transparentnost, prezentace ve 

Zpravodaji SML 
prezentace ve Zpravodaji SML 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 A transparentnost, 
workshop stravování, prezentace ve 

Zpravodaji SML 
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6 Inspekční zprávy ČŠI16 

Inspekční zprávy České školní inspekce (ČŠI) jsou dobrým zdrojem poznání silných a slabých stránek školy, 

kvality výchovně-vzdělávacího procesu, jeho zabezpečení pedagogickým sborem s odpovídajícími 

předpoklady, kvality prostředí i zázemí školy i např. toho, zda škola dodržuje rovné podmínky žáků pro 

vzdělávání z hlediska sociálních či zdravotních aspektů. ČŠI provádí kontroly pravidelně po šesti letech, lze 

tedy sledovat i míru pokroku ve všech sledovaných aspektech. Od roku 2015 reflektuje ČŠI ve svých 

zprávách program Kvalitní škola, který je pojat mnohem komplexněji, než tomu bylo při předchozí praxi 

ČŠI. Závěrečného projednávání zpráv se při ukončení inspekce zpravidla účastní pracovník odboru školství a 

sociálních věcí, inspekční zprávy by ale měla ze své pravomoci projednávat i školská rada (§ 168, odst. 1g, 

školský zákon).  

Toto kritérium pouze zjednodušeně škáluje závěry inspekčních zpráv: A = velmi dobrá úroveň, nadstandard, 

B = dobrá úroveň, standard, C = uspokojivá úroveň; souběžně přikládáme i datum poslední uskutečněné 

inspekce. Všechny aktuální inspekční zprávy pak najdete v následujících přílohách. 

p. č. Základní škola *) Závěry 
Datum posledního institucionálního hodnocení školy 

měsíc/rok 

1 ZŠ Aloisina výšina 642  A – B 12/2012 

2 ZŠ a MŠ Barvířská 38/6  A – B 03/2012 

3 ZŠ Broumovská 847/7  A 03/2012 – inspekce provedena ještě za minulého vedení 

4 ZŠ Česká 354  A – 01/2015 

5 ZŠ Dobiášova 851/5 A 01/2011 

6 ZŠ s RVJ Husova 142/44 A 01/2012 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43  A 02/2015 

8 ZŠ Ještědská 354/88 B 01/2015 

9 ZŠ Kaplického 384 A – 02/2014 

10 ZŠ Křížanská 80  A 02/2010 – inspekce provedena za minulého vedení 

11 ZŠ Lesní 575/12  A 10/2010 

12 ZŠ nám. Míru 212/2  od 2007 do 2014 – odloučené pracoviště ZŠ Sokolovské 

13 ZŠ Na Výběžku 118  A 01/2013 

14 ZŠ Oblačná 101/15 A 02/2014 

15 ZŠ Sokolovská 328  A 10/2013 

16 ZŠ Švermova 403/40 A – 01/2013 

17 ZŠ U Soudu 369/8  A – 03/2015 

18 ZŠ U Školy 222/6  A 11/2012 

19 ZŠ ul. 5. května 64/49  A 01/2012 

20 ZŠ Vrchlického 262/17 A 02/2012 

*) Název školy je odkazem na úložiště inspekčních zpráv. 

 

                                                           
16 http://www.csicr.cz  
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P r o t o k o l   č. 19/2015 
 

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

 

 

I. Kontrolní orgán 

Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 

 

 

Složení kontrolní skupiny: 

Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 

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

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

 

 

II. Kontrolovaná osoba 

Kontrola EKOFONDU Statutárního města Liberec (dále jen „EF“) byla provedena na odboru 
ekologie a veřejného prostoru Magistrátu města Liberec, který agendu spravuje. Podklady 
ke kontrole poskytl zaměstnanec uvedeného odboru.  

 

 

I II. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 2.12.2015 v 8.30 hodin předáním pověření referentce 
odboru ekologie a veřejného prostoru Ing. Lucii Sládkové, pověřené zastupováním funkce 
vedoucího. Dne 10.12.2015 předal tajemník EF Bc. Leoš Vašina  - zaměstnanec odboru eko-
logie a veřejného prostoru podklady ke kontrole (Žádost o poskytnutí dotace z EF, Smlouva o 
poskytnutí dotace z EF, Vyúčtování dotace z EF). Kontrola pokračovala v průběhu měsíce 
prosince 2015 z předaných podkladů. 

Přítomni: Ing. Lucie Sládková, Bc. Leoš Vašina, Ing. Marie Vozobulová, Jaroslava Pešková, 
Ing.  Jiří Vodička, Ing. Kateřina Bednářová (zástupce Společnosti pro Jizerské hory, o. p. s.). 

 

 

V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 69/2015 Rady města Liberec ze dne 20.1.2015 a aktualizovaný Usnesením č. 835/2015 
ze dne 20.10.2015 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 2a) kontrolního řádu předáno za-
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městnankyni odboru pověřené zastupováním funkce vedoucího Pověření ke kontrole č. 
19/2015 podepsané Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 

 

 

IV. Předmět kontroly 

Kontrola čerpání dotací poskytnutých z EF fyzickým i právnickým osobám za období roku 
2014 se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků 
dle uzavřených smluv. 

 

 

 

V. Kontrolované období 

Rok 2014. 

 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 4.1.2016. Zástupkyně (ředitelka) Společnosti 
pro Jizerské hory, o. p. s. předložila ke kontrole originály účetních dokladů k vyúčtování po-
skytnuté dotace z EF v roce 2014. 

 

 

VII. Kontrolní zjišt ění 

Při výkonu kontroly bylo postupováno v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění 
a v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu. Byla 
provedena kontrola přidělených a čerpaných dotací u jednotlivých náhodně vybraných subjek-
tů za období roku 2014, zaměřená na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních 
prostředků dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace z EF (dále jen „smlouva“). 

Ke kontrole bylo namátkově vybráno celkem 7 příjemců dotace. Z toho byl v průběhu kontro-
ly 1 vyzván k předložení originálních účetních dokladů, které se vztahují k čerpání poskytnuté 
dotace. Kopie dokladů byly již dříve součástí vyúčtování předaného poskytovateli v řádném 
termínu, dle uzavřené smlouvy. Oslovený zástupce subjektu doklady v dohodnutém termínu 
předložil. Originály účetních dokladů byly v rámci provedené kontroly označeny razítkem 
s datem kontroly a údajem, že finanční prostředky byly poskytnuty z EF. 

 

Vzor razítka: 
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EF byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 30/2000 ze dne 28.3.2000 jako trvalý 
účelový fond dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Veškerou agendu vede 
a zpracovává v souladu s platným Organizačním řádem tajemník EF – zaměstnanec odboru 
ekologie a veřejného prostoru Bc. Leoš Vašina.  

Správní rada (dále jen „SR“) byla jmenovaná zastupitelstvem města dne 27.1.2011 usnesením 
č. 25/2011. 

Podmínky pro přidělení dotace z EF, činnost, postupy SR aj. upravuje Statut EF Statutárního 
města Liberec (dále jen „statut“) platný pro rok 2014, který byl schválen usnesením Zastupi-
telstva města Liberec č. 41/2013 dne 28.2.2013. Úprava statutu byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 145/2014 dne 29.5.2014 s účinností od 1.6.2014. Přílohu č. 1 
schváleného statutu tvoří Pravidla přidělování dotací z EF Statutárního města Liberec (dále 
jen „pravidla“), která specifikují podmínky pro podání Žádosti o dotaci z EF Statutárního 
města Liberec (dále jen „žádost“) a její vyúčtování. 

 

Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2014 usne-
sením č. 290/2013 dne 12.12.2013 finanční prostředky EF ve výši Kč 500.000,-. 

Finanční prostředky byly v roce 2014 čerpány ve dvou kolech. Výzvy k předkládání žádostí 
o dotace byly vyhlášeny pro následující oblasti, v souladu s pravidly: 

- ekologická výchova a osvěta,  

- ochrana přírody a krajiny, 

- údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě, 

- péče o vodní toky a vodní zdroje, 

- obnovitelné zdroje energie – neziskové projekty a studie, 

- předcházení, třídění, využívání a odstraňování odpadů, 

- péče o zvířata v nouzi. 

 

 

Uzávěrka I. kola výzvy o předkládání žádostí proběhla dne 31.3.2014. Tajemník EF obdržel 
celkem 10 žádostí. SR na jednání dne 3.4.2014 rozhodla o přiznání plné požadované výše 
dotace celkem 6 žadatelům, 3 žadatelům byla přidělena pouze část požadované dotace 
a 1 žadatele vyloučila. Jednalo se o žadatele, který v minulosti porušil např. některou 
z podmínek smlouvy, nepředložil vyúčtování v řádném termínu aj. Na základě těchto skuteč-
ností byl zařazen na seznam organizací, které po dobu dvou let nemohou čerpat dotaci 
z účelových fondů Statutárního města Liberec, v souladu se statutem. Návrh na přidělení do-
tací z EF schválila SR ve výši Kč 315.942,-. Zastupitelstvo města schválilo usnesením 
č. 106/2014 ze dne 24.4.2014 dotace ve výši Kč 289.942,-, 1 žadatel s částkou Kč 26.000,- 
byl ze seznamu vyřazen, neboť v předchozím období nesplnil požadavky na přidělení. 
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Uzávěrka  II. kola výzvy o předkládání žádostí proběhla dne 2.6.2014. Tajemník EF obdržel 
celkem 8 žádostí. SR na jednání dne 5.6.2014 rozhodla o přiznání plné požadované částky 
celkem 2 žadatelům, 5 žadatelům byla přidělena pouze část požadované výše dotace 
a 1 projekt nebyl podpořen, neboť nebyl v souladu s posláním EF. Návrh na přidělení dotací 
z EF schválila SR ve výši Kč 147.100,-. Zastupitelstvo města schválilo usnesením 
č. 181/2014 ze dne 26.6.2014 dotaci v navržené výši Kč 147.100,-. 

 

S jednotlivými subjekty, kterým byla navržena dotace z EF uzavřel následně odbor správy 
veřejného majetku ( od 1.2.2015 odbor ekologie a veřejného prostoru) smlouvy. 

 

Nevyčerpaná část finančních prostředků z EF za rok 2014 ve výši Kč 32.900,- byla ponechána 
na samostatném účtu EF jako rezerva pro následující rok.  

 

 

Kontrola čerpání jednotlivých poskytnutých dotací 

Za období roku 2014 byla provedena kontrola dotací poskytnutých z EF na základě I. a II. 
výzvy na účel, který byl stanoven v pravidlech. 

Předmětem kontroly bylo zejména splnění následujících podmínek pro přidělení dotace z EF: 

- dodržení termínu pro doručení žádosti ( I. kolo do 31.3.2014, II. kolo do 2.6.2014), 

- uvedení požadovaných náležitostí v žádosti, 

- výše poskytnuté dotace, zda byla v souladu se schválenou částkou. 

V rámci předloženého vyúčtování byla provedena kontrola: 

- předložení vyúčtování ve stanoveném termínu – I. kolo do 19.12.2014, II. kolo 
do 16.1.2015. 

- použití dotace v souladu s pravidly a uzavřenou smlouvou, 

- dodržení termínu stanoveného pro čerpání dotace,  

- spolufinancování projektu příjemcem dotace ve výši 20 % z původně požadované částky 
dotace, 

- kontrola kompletnosti účetních dokladů v rámci předloženého vyúčtování. 

 

Kontrola uzavřených smluv 

Smlouvy, které byly uzavřeny odborem správy veřejného majetku (od 1.2.2015 odbor ekolo-
gie a veřejného prostoru), včetně žádostí a kopie vyúčtování. Výběr byl proveden náhodně 
z tabulky „Návrh na přidělení dotací z EF Statutárního města Liberec pro rok 2014“ předlože-
né SR a schválenou zastupitelstvem města. Dotace byla poskytnuta účelově a byla vázána na 
rozpočet projektu, který tvořil nedílnou součást smlouvy.  

 

 

I . kolo 
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1) Český svaz včelařů, o. s., okresní organizace Liberec - žádost č. 1 

Přijetí žádosti dne 20.3.2014. 

Smlouva č. 8/14/1008 ze dne 11.6.2014, výše dotace Kč 40.000,-. 

Účel uvedený ve smlouvě – dotace na realizaci projektu „Nutnost léčení včel pro zachování 
jejich vlivu na přírodu“ byl dodržen. 

Vyúčtování dotace bylo tajemníkovi EF předloženo dne 10.12.2014 v souladu s podmínkami 
uvedenými ve smlouvě. 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

2) Jizersko – ještědský horský spolek, Liberec – žádost č. 3 

Přijetí žádosti dne 28.3.2014. 

Smlouva č. 8/14/1010 ze dne 19.6.2014, výše dotace Kč 60.000,-. 

Účel uvedený ve smlouvě – dotace na realizaci projektu „Obnova turistické stezky, přístřešku 
a informační cedule v Sedle Holubníku“ byl dodržen. 

Vyúčtování dotace bylo tajemníkovi EF předloženo dne 18.12.2014 v souladu s podmínkami 
uvedenými ve smlouvě. 

Zjištění: 

Uzavřená smlouva neobsahovala datum podpisu poskytovatele.  

 

 

3) Martin Torák, Za kinem 1588, Liberec – žádost č. 4 

Přijetí žádosti dne 28.3.2014. 

Smlouva č. 8/14/1011 ze dne 10.6.2014, výše dotace Kč 25.842,-. 

Účel uvedený ve smlouvě – dotace na realizaci projektu „Včely Torák“ byl dodržen. 

Vyúčtování dotace bylo tajemníkovi EF předloženo dne 10.12.2014. 

Zjištění: 

Provedenou kontrolou účetních dokladů předložených k vyúčtování bylo zjištěno, že výše 
některých účelově určených položek poskytnutých příjemci dle schváleného projektu, nebyla 
dodržena. Příjemce uplatnil ve všech případech (15 položek) výši rozpočtovaných částek. 
Z předložených účetních dokladů je zřejmé, že v některých případech vznikly nižší náklady, 
než byly uvedeny v rozpočtu projektu. Jednalo se celkem o 6 položek ve výši Kč 1.733,-, kte-
ré byly použity v rozporu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Nedočerpaná část 
dotace měla být vrácena zpět na účet poskytovatele. 

 

 

4) Miloš Zástěra, Vnější 1389, Liberec – žádost č. 7 

Přijetí žádosti dne 31.3.2014. 
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Smlouva  č. 8/14/1013 ze dne 12.6.2014, výše dotace Kč 59.400,-. 

Účel uvedený ve smlouvě – dotace na realizaci projektu „Rozšíření úlových sestav s analýzou 
medu“ byl dodržen.  

Vyúčtování dotace bylo tajemníkovi EF předloženo dne 8.12.2014 v souladu s podmínkami 
uvedenými ve smlouvě.  

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

I I. kolo 

1) Česká Speleologická společnost, Základní organizace Liberec – žádost č. 1 

Přijetí žádosti dne 13.5.2014. 

Smlouva č. 8/14/1019 ze dne 6.8.2014, výše dotace Kč 10.400,-. 

Účel uvedený ve smlouvě – dotace na realizaci projektu „Hanychovská jeskyně a její tajem-
ství 2014“ byl dodržen. 

Vyúčtování dotace bylo tajemníkovi EF předloženo dne 15.1.2015. 

Zjištění: 

Uzavřená smlouva neobsahovala datum podpisu poskytovatele.  

Vyúčtování dotace z EF obsahuje celkem  12 kusů dokladů, čímž jsou prokázány skutečně 
vynaložené náklady na projekt. K dotaci se přímo váží doklady č. 6 – 10 a č. 12, které jsou 
odlišeny barevně. Pořadová čísla dokladů uvedená na tiskopise vyúčtování se neshodují 
s číslováním předložených kopií účetních dokladů a dokladů o jejich zaplacení, jak 
je požadováno na tiskopisu vyúčtování. Současně byla např. přiložena pokladní kniha, přehled 
hospodaření. Jedná se o dokumenty, které nejsou k vyúčtování požadovány. 

Na přiložených výdajových pokladních dokladech je uveden pouze podpis pokladníka, není 
uveden podpis schválil a zaúčtoval. 

 

 

2) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Liberec – Sever 
– žádost č. 3 

Přijetí žádosti dne 2.6.2014. 

Smlouva č. 8/14/1020 ze dne 3.9.2014, výše dotace Kč 20.000,-. 

Účel uvedený ve smlouvě – dotace na realizaci projektu „Revitalizace hasičského hřiště“ byl 
dodržen.  

Vyúčtování dotace bylo tajemníkovi EF předloženo dne 15.1.2015 v souladu s podmínkami 
uvedenými ve smlouvě.  

Zjištění: 

Ve vyúčtování v soupisu účetních dokladů a v přiložených kopiích účetních dokladů byl jeden 
doklad na dodávku stromů ve výši Kč 14.000,- uveden 2x, 1x jako účtenka za hotové 
a 1x jako faktura na stejný účel a ve stejné výši. Z vyúčtování je zřejmé, že bylo počítáno 
pouze s jedním dokladem ve výši Kč 14.000,-. Podmínky dané smlouvou byly dodrženy.  
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3) Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. Liberec - žádost č. 6 

Přijetí žádosti dne 29.5.2014. 

Smlouva č. 8/14/1023 ze dne 31.7.2014, výše dotace Kč 7.000,-. 

Účel uvedený ve smlouvě – dotace na realizaci projektu „Ekovýchovné akce na Jizerce“ byl 
dodržen.  

Vyúčtování dotace bylo tajemníkovi EF předloženo dne 9.1.2015. Žadateli bylo vráceno 
k přepracování, neboť finanční prostředky byly použity na jiný účel, než bylo uvedeno 
ve smlouvě. Dne 16.1.2015 bylo doručeno přepracované vyúčtování. 

 

V průběhu kontroly byl písemně osloven zástupce kontrolovaného subjektu, který 
v dohodnutém termínu předložil ke kontrole originály účetních dokladů, jejichž kopie byly 
součástí již dříve předaného vyúčtování poskytovateli a týkaly se účelu, na který byla dotace 
poskytnuta. Doklady o úhradě byly předloženy.  

Zjištění: 

Z předloženého vyúčtování nelze přesně zjistit, zda dotace byla zcela použita v souladu 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Na výdajových pokladních dokladech, které jsou vy-
staveny k jednotlivým platbám v hotovosti je v několika případech uveden účel platby jak pro 
materiál na Den dravců tak Tajemná rašeliniště bez udání příslušné výše. Ve smlouvě byla 
uvedena částka na materiál na každou akci zvlášť. Dotace byla vyčerpána v celkové poskytnu-
té výši. 

Na výdajových pokladních dokladech, až na jednu výjimku, není uvedeno, komu byla částka 
vyplacena. Na všech výdajových dokladech je podpis schválil, pokladník a příjemce totožný. 
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VIII. Záv ěr 

Odboru ekologie a veřejného prostoru byly vráceny všechny zapůjčené podklady ke kontrole 
namátkově vybraných subjektů uvedených v protokole (Žádost o poskytnutí dotace z EF, 
Smlouva o poskytnutí dotace z EF, Vyúčtování dotace z EF). Subjektu, který byl vyzván 
k předložení originálních účetních dokladů, bylo vše na místě vráceno.  

V pravidlech platných pro rok 2014 čl. 1 jsou uvedeny zákony, jejichž účinnost skončila 
k datu 31.12.2013 (zákon č. 83/1990, 248/1995). Dle vyjádření tajemníka EF budou z důvodu 
změny sytému pro poskytování dotací za rok 2016 vypracována nová pravidla.  

Provedenou kontrolou nebyl zjištěn rozpor mezi pravidly a jednotlivými uzavřenými smlou-
vami s příjemci dotace.  

V několika případech bylo zjištěno, že výdajové pokladní doklady předložené jednotlivými 
příjemci dotací k vyúčtování tajemníkovi EF nebyly zcela v souladu s ustanovením § 11 zá-
kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.  

Kontrolou originálních účetních dokladů předložených vyzvaným příjemcem dotace nebyly 
zjištěny rozdíly proti podkladům předloženým v kopii tajemníkovi EF. 

Ve dvou případech bylo zjištěno, že u podpisu smlouvy poskytovatelem dotace nebyl uveden 
datum podpisu. 

V jednom případě bylo zjištěno, že příjemce dotace použil poskytnutou dotaci na jiný účel, 
než bylo uvedeno v projektu, v rozporu s uzavřenou smlouvou (I. kolo žádost č. 4). 

Příjemce dotace je povinen v souladu s pravidly a uzavřenou smlouvou doložit pro řádné vy-
účtování přehled o skutečných výdajích vynaložených na projekt, včetně spolufinancování 20 
%. V některých případech byly součástí vyúčtování předloženy doklady nad rámec tohoto 
požadavku (např. pokladní kniha, různé soupisy dokladů). 

 

Odbor kontroly a interního auditu doporučuje při vyúčtování dotace vyžadovat od příjemců 
plnění všech smluvních ustanovení. 

 

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

 

 

X. Poučení o námitkách 

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

Tento protokol byl vyhotoven dne 29.1.2016, tj. dvacátý pátý den od posledního kontrolního 
úkonu – viz bod VI. protokolu. 

 

 

 

Podpisy: 

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

     datum   Ing. Lucie Sládková 

        pověřená zastupováním  

        funkce vedoucího 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu:  

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

                                datum  Ing. Marie Vozobulová 

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

            datum  Jaroslava Pešková 

Člen kontrolní skupiny:       rozvázán pracovní poměr 

      ………………… …………………………. 

            datum  Ing. Jiří Vodička 

 

 

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

            datum  Tibor Batthyány 

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

             datum  Ing. Jindřich Fadrhonc 

Náměstkyně pro územní plánování, 

veřejnou zeleň a životní prostředí:     ………………. …………………………
             datum  Ing. Karolína Hrbková 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  
nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 

v platném znění (dále jen zákon) 

 

„Projektová p říprava na akci Revitalizace fotbalového stadionu 
Vesec“ 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
a ve věcech zadávání této zakázky Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro 

ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

 

 

 

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  
Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

 

 
 

 
 
 
 

únor 2016 
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Preambule 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci 
výběrového 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 dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona.  
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I. 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:    https://zakazky.liberec.cz/ 

 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Mgr. Jan 
Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací, tel: +420 485 343 584, e-mail: horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Ing. Michaela Maturová, pověřená 
zastupováním funkce vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů, tel. +420 485 243 577, e-
mail: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz 

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

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci 
„Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen DPS) dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění; dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (též soupis prací). 

V rámci projektu je plánováno odstranění stávajícího dožilého povrchu hřiště a následná 
pokládka nového umělého povrchu, obnova oplocení, odstranění dožilých laviček a doplnění 
novými, dílčí výměna zábradlí kolem herní plochy, obnova a doplnění příslušenství. Hřiště po 
své rekonstrukci musí splňovat certifikáty FIFA STAR* nebo FIFA STAR**, pro splnění této 
podmínky musí být zpracovaná i tato projektová dokumentace. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena a zadavateli předána v 6-ti tištěných paré v 
elektronické podobě na CD 2x komplet ve formátu *.PDF, 2x komplet v otevřených 
formátech pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu xc4. 
Jako součást PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Před samotným zpracováním projektové dokumentace je nutné se seznámit s investičním 
záměrem (viz příloha č. 8 ZD). 
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Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

• Zaměření skutečného stavu revitalizované plochy 
• Diagnostiku (průzkum) stavu konstrukčních vrstev podloží hřiště  
• Výkaz výměr; rozpočet 
• Návrh časového harmonogramu 
• Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů, pokud bude třeba 

 
Nedílnou součástí nabídky je také zajištění autorského dozoru a participace na přípravě 
podkladů k předání díla (stavby). 
Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro 
získání dotace z programu 133510 – Státní podpora sportu pro rok 2016 Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a pro následné vyhlášení veřejné zakázky, jejímž předmětem bude 
realizace díla v souladu s požadavky programu. 

Předmět díla je na adrese: Mařanova 811, 463 12 Liberec 25 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 245.000,- 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. 

Uchazeč předloží cenovou nabídku, která musí zahrnovat veškeré položky, nutné pro 
zhotovení komplexního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě dle příslušných norem. 

Kvalitativní parametry 

Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami 
(ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 
charakterem a rozsahem zakázky.  
Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla, ručí za bezchybnost, která je nutná pro financování 
následné rekonstrukce z dostupných dotačních titulů.  

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

• Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
• Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71242000-6 
• Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 
• Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu  71246000-4 
• Stavební dohled   71500000-3 

Příloha usnesení č. 216/2016



Stránka 5 z 13 

 
 

III. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo 

Termín dokončení: do 3 týdnů od podpisu smlouvy (vč. zpracování připomínek a podmínek 
objednatele a jejich promítnutí do projektové dokumentace), dále realizace autorského dozoru 
po dobu výstavby podle harmonogramu stavby.  

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou 
uchazeči 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  

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

 Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci této zakázky 
malého rozsahu 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, a to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD). 

B. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: 

• Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné 
obdobné evidence, 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 odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné 
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 
5, odst. 3, písmena a) pozemní stavby. 

Osoba disponující osvědčením o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“ (zodpovědný 
projektant), jímž prostřednictvím uchazeč zabezpečuje odbornou způsobilost dle výše 
uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné 
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vedení zakázky. Tato osoba musí být tedy shodná s osobou uvedenou v návrhu 
smlouvy o dílo jako zodpovědný projektant. 

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

C. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v následujícím 
rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 
v posledních 3 letech, v němž 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 tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který výše uvedeným způsobem doloží doklady 
o realizaci následujících obdobných zakázek: 

• alespoň 2 obdobné zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni 
DPS pro úpravy a obnovu budov občanské vybavenosti nebo ploch sportovních areálů 
s finančním objemem každé z nich min. 100.000,- Kč bez DPH. 

 

 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení o splnění kvalifikač ních 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. 
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• Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, 
budou tyto dokumenty zadavatelem uznány. 

• 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 překlad do českého jazyka. 

• Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší než 90 kalendářních dnů.  

• 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 případě 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 takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci 
v požadované úrovni a rozsahu společně 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 vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž 
zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech 
spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní 
část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 

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

• 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 skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující 
splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich 
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách 
nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 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 pobytu na území České republiky. 
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého 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.   

 

VI.  POVINNÉ SOUČÁSTI 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 smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku 
podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení 
ani žádný subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 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 podle Směrnice Rady města Liberec 
(viz příloha č. 4 ZD). 

3. 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. 6 ZD). 

4. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek (viz příloha č. 6 ZD). 

5. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
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a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou 
veřejnou zakázkou (viz příloha č. 6 ZD). 

VII. 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 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 kapacit. 

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu 
s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena 
na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) a návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 ZD) 
v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková 
nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení 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, ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Nabídková cena může být měněna pouze 
v souvislosti se změnou DPH. 
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IX. 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. 3 
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 rejstříku, plná moc, podpisový vzor).  

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

Platební podmínky  
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

 

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

X. 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.  

XI. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 
výběrového řízení a končí dnem 11. 4. 2016 v 9:00 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 LIBEREC, 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 neotevírá. 

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

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 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 názvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. 
Na obálce bude rovněž 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 11. 4. 2016 v 10:00 hod. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 3. patro, zasedací místnost č. 317. 
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 – čestné prohlášení – viz příloha č. 2 
E. Návrh smlouvy 
F. Čestná prohlášení (viz kap  VI. ZD) 
G. Přehled subdodavatelů 
H. Přílohy (nepovinné) 
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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. 

XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné 
dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK 
(https://zakazky.liberec.cz), 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 doručena 
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy 
jednotlivých zájemců budou zaslány vždy všem zájemcům a zároveň budou zveřejněny na 
profilu zadavatele. 

2. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa předmětu díla se uskuteční dne 4. 4. 2016 od 13:00 hod. Místo srazu 
zájemců je před hlavním vstupem objektu Fotbalového stadionu Vesec, Mařanova 811, 463 
12 Liberec 25. 

Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky je  Ing. Michaela Maturová, tel.: 602 409 274. 
Za každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci. 

XIII. 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, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve 
výběrovém řízení. Vyloučení 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. 
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• 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. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 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. 

 
 
 
 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
 
 

Za zadavatele:  .......................................... 
          Mgr. Jan Korytář, v. r. 
          náměstek primátora 
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 Příloha č. 1   

 

Titulní list nabídky 
podané v rámci zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku: 

 

„Projektová p říprava na akci Revitalizace fotbalového stadionu 
Vesec“ 

 
 

Zadavatel:  STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
Sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
DIČ:  CZ00262978 
Zastoupený:  Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora 
 

Uchazeč:  
 

IČ  
 

DIČ: 
 

Sídlo (místo podnikání a 
bydliště) uchazeče:  

 

Adresa pro doručování (liší-li se 
od sídla uchazeče):  

 

Identifikátor datové schránky: 
   

Statutární orgán uchazeče:  
 

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za uchazeče: 

 

Zápis v obchodním rejstříku (či 
jiné evidenci): 

 

Telefon, fax,(e-mail): 
 

Bankovní spojení:  
 

 
nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH    ………………………. 
DPH         ………………………. 
nejvýše přípustná nabídková cena včetně DPH    ………………………. 
 
Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 
realizaci veřejné zakázky.  
  
V ............................   dne .....................      

............................................................................ 
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  

jménem či za uchazeče (razítko) 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového 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 
 

Název veřejné zakázky: 

 

„Projektová příprava na akci Revitalizace fotbalového stadionu 

Vesec“ 

 

Identifikač ní údaje zadavatele:  

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
IČ: 00262978 
Adresa sídla: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec – Staré Město 

 

Identifikač ní údaje uchazeče: 

 

Obchodní firma/název:       
IČ:       
Adresa sídla:       
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za uchazeče: 

      

 
 
1. Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní 

kvalifikač ní předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona v platném znění ke dni podání nabídek. 

 

2. Dále místopřísežně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž 
profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci a před 
podpisem smlouvy předložím minimálně kopie originálů těchto dokladů: 

a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence (ne starší 90 dnů ke dni podání 
nabídky);  

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci; 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 
nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5, odst. 3, písmena a) 
pozemní stavby 

 

3. Dále prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž 
technické kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a před 
podpisem smlouvy předložím požadované doklady, a to: 
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seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. 
Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považuje realizace projektové 
dokumentace ve stupni DPS pro rekonstrukci budov občanské vybavenosti. 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 tohoto seznamu musí být: 
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 

poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli, nebo 
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 

možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 

 
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 2 
obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 100.000,- Kč bez DPH, realizované 
uchazečem. 

 
  Uchazeč, se kterým má být na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřena 

smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli minimálně kopie originálů 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje 
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy (viz Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, 
čl. 3.14, odst. 2). 

 
 
V        dne        
 

 
............................................................................ 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za uchazeče (razítko) 
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SMLOUVA O DÍLO  
na vypracování projektových prací na dílo  

„Projektová p říprava Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále 

jen občanský zákoník) 
 
Č. smlouvy objednatele : ……………. 
Č. smlouvy zhotovitele : ……………. 

ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech této smlouvy zastoupen: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora 
IČO:   00262978 
DIČ:   CZ00262978 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  4096142/0800 
 

1.2 Zhotovitel:  

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:   
DIČ:  
Bank. spojení:  
Č. účtu:   

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a 
zhotovitelem při zajištění zpracování projektové přípravy díla v rozsahu specifikovaném v článku 3 
této smlouvy.  

 

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem plnění této smlouvy je projektová příprava díla „Revitalizace fotbalového 
stadionu Vesec“, která bude vytvořena na základě investičního záměru a požadavků objednatele. 
3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 
pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 

 
a. Dokumentace pro provádění stavby /dále jen DPS/; 
b. Autorský dozor v průběhu stavby /dále jen AD/. 
 

3.3 Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 6-ti 
tištěných paré a v elektronické podobě na CD 2x komplet ve formátu *.PDF a 2x komplet v 
otevřených formátech pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu xc4.  

 
Předmět díla je na adrese: Mařanova 811, 463 12 Liberec 25 
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Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení projektových prací pro výše uvedené dílo 
v tomto rozsahu:  

DPS – Dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle novelizované Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění včetně položkového 
výkazu výměr a v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách v 
platném znění. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby 
objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v cenové hladině r. 2015 (oceněný 
výkaz výměr bude předložen ve dvojím vyhotovení a 1x elektronicky ve formátu xc4). Dokumentace 
pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou 
osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, v 
takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
 
AD - Autorský dozor  
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby (předpoklad v období 8/2016 – 
11/2016). 

 
 

4.2       Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby  
a. Jednotlivé části staveb areálů budou členěny do stavebních objektů a provozních souborů. 

b. Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci AD, součástí není 
vlastní inženýrská činnost. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 
požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.  

c. Součástí předmětu plnění jsou průzkumy stavu konstrukčních vrstev podloží hřiště a zaměření 
skutečného stavu revitalizované plochy, návrh časového harmonogramu, zajištění 
vyjádření všech dotčených orgánů, pokud bude třeba. 

d. Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy 
zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro 
provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace. 

e. Zatřídění prací dle kódu CPV 

� Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
� Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71242000-6 
� Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 
� Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu  71246000-4 
� Stavební dohled 71500000-3 
 

4.3 Licenční ujednání 
 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1. této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace je autorským dílem architektonickým včetně díla 
urbanistického (dále jen „Dílo“).  
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b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 
práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit 
Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

 
c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 

§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  
 
d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 
 
e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 
podlicence). 

 
 

Čl. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ – SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY 

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

      
a.   DPS – (dokum. pro provádění stavby)       do 3 týdnů od podpisu smlouvy 
b.   AD – autorský dozor  po dobu výstavby dle HMG stavby 

5.2 Místem plnění je nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1. 

 

Čl. 6 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
6.1 Cena za předmět plnění specifikovaný v Čl. 3. je stanovena na základě podrobného vymezení 
předmětu plnění zakázky a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 
projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

 

 

Činnost  Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 
DPS    
AD    
    
CELKEM    
 

 

6.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla. 

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude 
DPH účtována ve skutečné výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji 
překročit jen za podmínek daných ve smlouvě:  

� cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   
� 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. 
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� cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
 
 

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny 
na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavené zhotovitelem po dokončení a předání dílčích 
činností dle čl. 3.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy 
objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Revitalizace fotbalového 
stadionu Vesec“ včetně registračního čísla projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, 
popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem  -  částku k úhradě. 

7.2 V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli 
ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 
bodu 6.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

 

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu č. 5 
smlouvy.  

8.2 Autorský dozor bude zhotovitelem zajišťován do převzetí stavby objednatelem, včetně 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 
stanovených smlouvou.  

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s 
objednatelem.  

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 
min. 5 let od uvedení stavby do provozu. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která 
je nutná pro financování následné rekonstrukce z dostupných dotačních titulů.  
9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 
s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy 
a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského 
dozoru projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné 
informace odpovědným zástupcům objednatele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek.  
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9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (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.    

9. 10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do roku 2027. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy.   

9. 11 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a 
finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 
způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny 
plnění a/nebo smluvní pokuty). 

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace, kterým je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program financování: PROGRAM 133510 „Podpora 
materiálně technické základny sportu“. 
 
 

Čl. 10. VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu.  

10.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

10.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření 
a stanoviska investora, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

10.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla.  
 

Čl. 11. ZÁRUKY 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo 60 měsíců ode dne předání díla. 
Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla v dohodnutém 
termínu. 

11.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného uplatnění 
vady.  
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Čl. 12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu 
smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, bez 
omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1000,- Kč, a to i 
opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 0,5% z ceny původně 
(na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na 
náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

d) V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového 
porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele, vzniká objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už 
objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli. 

e) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. 

12.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

 

Čl. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
13.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

13.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 
s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. 

 

Čl. 14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

14.2.1 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 
v desetidenním předstihu. 

14.2.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

14.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

14.3.1 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

14.4 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 
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Čl. 15. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

15.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

15.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. 

15.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 
stran.  

15.5 Smlouva byla schválená radou města usnesením č. ……../2016 dne ……... 

 
 
 
 

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

   
              (objednatel) 

 
 (zhotovitel) 
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 Příloha č. 4  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČ E 
 
 
 
 
Já (my), níže podepsaný (-í) statutární zástupce (-i) uchazeče (společnosti): 

název společnosti 

sídlo 

IČ 

 
 
čestně prohlašuji (-eme), že: 
 
souhlasím (-e) v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Liberec“ se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy 

a všech jejích dodatků a dalších informací, které souvisejí se zadávacím řízením. 

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

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem 
či za uchazeče (razítko) 
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 Příloha č. 5   

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČ E 
 
 
 
 
Já (my), níže podepsaný (-í) statutární zástupce (-i) uchazeče (společnosti): 

název společnosti 

sídlo 

IČ 

 
 
čestně prohlašuji (-eme), že: 
 
na zpracování nabídky dodavatele se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu 

projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako 

subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud 

nabídku podává sdružení dodavatelů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení 

ani žádný subdodavatel dodavatele. 

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

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem 
či za uchazeče (razítko) 

 

Příloha usnesení č. 216/2016



Příloha č. 6 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 
 
Místopřísežně prohlašuji, že: 
 

a) * 

 nelze sestavit 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 ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,  

 (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich 
seznam), 
uvádím tento pravdivý 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 ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona:* 

 
………………………………………..  
 
………………………………………..  (doplní uchazeč) 

 
 

b) * 

 nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, 

 
 uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu:* 

 
………………………………………..  
 
………………………………………..  (doplní uchazeč, je-li akciovou společností) 

 
 

c)  

jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.* 

 
 
 
 

V ………………………… dne: …………………….. 
 

 
 
 

…………………...………………………… 
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem či za uchazeče (razítko) 

* uchazeč vyplní body a) a  b) tohoto prohlášení dle skutečnosti. 
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 Příloha č. 7   

 

Přehled subdodavatelů 
v rámci zakázky malého rozsahu: 

 

„ Projektová příprava na akci Revitalizace fotbalového stadionu 
Vesec“  

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

 

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

 

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

 

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

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem  
či za uchazeče (razítko) 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č.  

Název projektu:  Systém sídelní zeleně v Liberci 

Popis projektu  
V rámci projektu bude v celém katastru města vytvořen ucelený a prostupný systém zeleně, který bude členěn na 
3 kategorie ploch a propojen pomocí zklidněných komunikací. Zároveň bude vytvořen jednotný systém popisu 
ploch, který bude využitelný pro každodenní činnost správců zeleně a dalších odborů magistrátu.  

 

Vazba na strategické dokumenty 
Projekt přispěje k řešení identifikovaných problémů a k naplnění cílů obsažených v Aktualizaci Strategie rozvoje 
statutárního města Liberec 2014-2020, a to zejména strategického cíle C. Životní prostředí a veřejná prostranství 
- specifický cíl C1: Koncepční řízení péče o městskou zeleň, aktivita C1.1.1 (pravidelná aktualizace a využívání 
pasportu zeleně a koncepce zeleně při péči o mimolesní zeleň) a C1.2.1 (stanovení limitů prostorového rozvoje 
města pomocí územního plánu a územně technických omezení využití území vyplývajících z předpisů chránících 
specifické veřejné zájmy v území tak, aby byly trvale zachovány konkrétní plochy jako veřejně přístupná zeleň).   

 

Všeobecný cíl 

Vytvoření uceleného a prostupného systému zeleně města Liberce, který bude členěn na 4. stupně a 3 kategorie ploch 
a propojen pomocí zklidněných či jiných typů komunikací doplněných o aleje a další zeleň. 

 

Specifické cíle  
Zmapovat zeleň na celém katastrálním území města Liberec, mapování bude provedeno ve dvou fázích – 
podzimní a jarní aspekt. Do mapování se ve druhé fázi zapojí i partner projektu ÚJEP, kde mapování jarního 
aspektu doplní data zjištěná při podzimním mapování. Mapování zajistí podkladová data pro jednotlivé karty 
lokalit. 

Vytvořit ucelený a prostupný systém sídelní zeleně v celém katastru města Liberce zahrnující drobné plochy 3. 
stupně, které jsou v současné době zahrnuty v územním plánu obecně v plochách s jiným funkčním využitím. 

Navrhnout 4. stupeň, kterým jsou propojení mezi jednotlivými plochami zeleně (pěší, cyklisty, zklidněnou 
dopravu). 

Navrhnout budoucí funkční využití ploch pro 1. a 2. stupeň (park, rekreační zeleň, izolační zeleň, doprovodná, 
hospodářská…./veřejná, soukromá, vyhrazená atd.) 

V rámci ekosystémových služeb vytvořit analýzu ekonomických přínosů zeleně a veřejného prostoru městu a 
jeho uživatelům ve 4 vytipovaných lokalitách města. 

Vytvořit jednotný přehledný elektronický systém popisu ploch s možností průběžné aktualizace údajů vhodný 
pro každodenní činnost správců zeleně a dalších odborů magistrátu. 

Podpořit místní veřejnost a návštěvníky města k širšímu využívání ploch zeleně ke krátkodobé, střednědobé i 
dlouhodobé rekreaci. Zpřístupnit informace ze Systému sídelní zeleně prostřednictvím webových stránek města 
a následně navázat na např. mobilní aplikace apod. 

 

Indikátory pro výstupy 

Provedeno zmapování lokalit na celém katastrálním územní města Liberec včetně odborného vyhodnocení – 
výstup: 1 x vyhodnocení. 
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Vytvořen jednotný systém popisu ploch - digitalizace dat do Karet lokalit – výstup: Karty lokalit v počtu 
odpovídajícím počtu ploch 1. stupně (15 ploch), 2. stupně (31 ploch), 3. a 4. stupně (počet ploch bude 
upřesněn na základě provedeného terénního šetření – mapování). 

Ekosystémové služby zeleně – provedena analýza ekonomických přínosů zeleně – výstup: konkrétní vyčíslení 
ekonomického přínosu zeleně na čtyřech vybraných lokalitách města Liberec. 

Zpřístupnění informací ze Systému sídelní zeleně široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek města – 
výstup: odkaz na webových stránkách města 

 

Indikátory pro výsledky 

Indikátory měřitelnosti v návaznosti na aktualizovaný plán strategického rozvoje SML 2014 - 2020 

Číslo 
indikátoru  

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

 4 Vytvoření, naplňování a vyhodnocování sektorových 
koncepcí (péče o zeleň) – digitalizované Karty zeleně 

vznik 
data nejsou 
k dispozici 

zavedení 
sledování 

digitalizovaných 
dat 

 Vytvoření, naplňování a vyhodnocování sektorových 
koncepcí (péče o zeleň) – digitalizované Karty zeleně   

aktualizace 
data nejsou 
k dispozici 

průběžná 
aktualizace 

  
Vytvoření, naplňování a vyhodnocování sektorových 
koncepcí (péče o zeleň) – ekosystémové služby – pro 4 
vytipované lokality 

ekonomický 
přínos 

zeleně v Kč  

data nejsou 
k dispozici 

vyčíslení 
ekonomického 

přínosu zeleně v 
Kč 

  
Vytvoření, naplňování a vyhodnocování sektorových 
koncepcí (péče o zeleň) – hmotově a druhově hodnotná 
zeleň  

druh, 
výskyt 

data nejsou 
k dispozici 

zmapování 
aktuálního stavu 

 

Cílové skupiny 

(na koho jsou zaměřeny klíčové aktivity, jaké mají tyto cílové skupiny potřeby a specifika, zapojení cílové skupiny do 
projektu – způsob výběru a získávání členů cílové skupiny, zkušenosti s prací s cílovou skupinou - např. 1700 žáků 2. a 3. 
tříd ZŠ, žáci by se měli naučit plavat a zvýšit tělesnou odolnost, posílit zdraví, ...) 

Cílová skupina 1: 
- Správci zeleně a další odbory magistrátu – projekt zkvalitní činnosti vykonávané zejména odborem 

ekologie a veřejného prostoru, který mimo jiné zajišťuje pořizování vstupních dat do pasportu veřejné 
zeleně, rovněž i ostatních odborů magistrátu (možnost využívat digitalizovaná data). V rámci projektu 
bude vytipována hmotově a druhově hodnotná zeleň, tyto údaje budou využity správci zeleně a 
ostatními kompetentními pracovníky k odpovídajícímu rozvoji celého urbanizovaného území města tak, 
aby byl co nejvíce posílen systém ekologické stability a zachování, případně podpora biodiverzity na 
lokalitách spravovaných městem Liberec. 

Cílová skupina 2: 
- Obyvatelé města Liberec a okolí – provedená SWOT analýza města v oblasti životního prostředí uvedla 

úbytek ploch veřejné zeleně jako jednu ze slabých stránek. V rámci projektu budou zmapovány plochy 
zeleně 1. až 3. stupně, které nejsou v současné době obyvateli města využívány v plné míře a jsou 
vhodné ke krátkodobé relaxaci a odpočinku. Tyto plochy budou v budoucnu propojeny vhodnými 
komunikacemi s docházkovou vzdáleností max. 30 min. Elektronický systém evidence dat o 
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jednotlivých plochách umožní snadnou orientaci v umístění a charakteru uvedených ploch včetně 
vzájemné docházkové vzdálenosti a odpočívek s maximálním využitím stávající hodnotné zeleně. 

Systém sídelní zeleně umožní vytvářet plochy vhodné pro rekreaci všech věkových skupin a zaměření 
(senior parky, dětská hřiště, plochy pro mladé na 15 let; sportovní plochy, přírodě blízké plochy, plochy 
pro aktivní rekreaci atd.) a plochy speciální.  

Cílová skupina 3: 
- Návštěvníci města Liberec a okolí – vzhledem ke své atraktivní poloze má město Liberec předpoklady 

pro celoroční turistiku se zaměřením zejména na přírodu, sportovní aktivity, turistiku a poznávání. 
Systém sídelní zeleně podpoří prostupnost města a přírody jak pro turisty městské, tak pro turisty 
upřednostňující přírodu  - město propojené přírodou vhodné pro celoroční turistiku. 

Ucelený systém zeleně propojený zklidněnými komunikacemi a odpovídající docházkovou vzdáleností a 
odpočívkami podpoří atraktivitu Liberce jako nadregionálního a přeshraničního města s 
významným přírodním bohatstvím.  

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu  

(proč je zapotřebí projektový problém řešit, z čeho se vychází při identifikaci problému – statistiky, analýzy, dotazníková 
šetření atd. - co problém způsobuje, nebo by mohl způsobit, pokud by nedošlo k jeho řešení) 

Na území města se nachází řada významných přírodních rezervací a památek, městských lesů, parků a ostatních 
ploch veřejné zeleně. V anketách, realizovaných v předchozích letech, bylo zjištěno, že lidé i přes výhodnou 
pozici města obklopeného přírodou vnímají nedostatek zeleně,  a to především v centru města. 

Zároveň ve městě chybí přehledný ucelený systém zeleně propojený pomocí zklidněných komunikací 
s docházkovou vzdáleností maximálně 30 min. Lidé využívají většinou známá místa veřejné zeleně v okolí jejich 
domova, zpravidla neznají a nevyužívají další místa v dostupné vzdálenosti vhodná ke krátkodobé rekreaci a 
odpočinku ve městě. 

V oblasti systému zeleně města je potřeba doplnit základní kostru významných ploch zeleně zakotvených 
v územním plánu o plochy 3. stupně, které jsou svou velikostí pod rozlišovací schopností územního plánování. 
Jsou tak zahrnuty obecně v plochách s jiným funkčním využitím.  Plochy 3. stupně slouží ke krátkodobé rekreaci 
a jsou v organismu města nepostradatelné. Jedná se zejména o plochy veřejné zeleně na sídlištích, zahrady a 
parky u veřejných budov apod.  Rovněž je třeba doplnit propojení ploch v systému sídelní zeleně (4. stupeň) 
pomocí zklidněných komunikací či jiných typů komunikací doplněných o aleje a další zeleň. 

Přestože jsou všeobecné známy pozitivní přínosy zeleně na prostředí a člověka, jedná se o přínosy do značné 
míry abstraktní – chybí konkrétní vyčíslení ekonomického přínosu zeleně v jednotlivých lokalitách města. 
Využitím ekosystémových služeb zeleně lze takové vyčíslení provést. Takto získané údaje mohou jako 
ekonomicky podložený argument významně podpořit význam a oprávněnost finančních investic do 
rozvoje veřejné zeleně. 

Projekt navazuje na v současné době vytvářený nový územní plán města a naplňuje svým obsahem strategické 
cíle města v oblasti životního prostředí. 

 

Přínos pro cílové skupiny 

(jakou změnu projekt jako „vyřešený problém“ přinese - např. posílí zdraví, naučí se plavat, bezpečnost) 

V rámci projektu bude vytvořen jednotný systém popisu ploch, který bude využitelný pro každodenní činnost 
správců zeleně i dalších pracovníků ostatních odborů magistrátu. Bude zjištěn aktuální stav hmotově a 
druhově hodnotné zeleně pro jednotlivé lokality, následně bude vytipována hodnotná zeleň, která by měla být 
respektována, případně rozvíjena na celém urbanizovaném území města. Ekonomický přínos zeleně konkrétně 
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vyčíslený v rámci ekosystémových služeb zeleně poskytne nejen odboru ekologie a veřejné zeleně významný 
argumentační nástroj při projednávání investičních nákladů na údržbu a rozvoj veřejné zeleně.  

Průběžně aktualizovaný elektronický ucelený systém sídelní zeleně (SSZ) využijí správci zeleně pro správu a 
údržbu jednotlivých ploch, jejich obnovu, dlouhodobé plánování obnovy v dalších letech, rozdělení plánů 
obnovy na etapy včetně kvalifikovaného odhadu nákladů. Systém sídelní zeleně tak bude přínosný zejména 
v těchto oblastech: 

- Oblast ekonomická (systematické sledování nákladů na údržbu ploch, kvalifikovaný odhad nákladů na 
rozvoj, obnovu, apod.) 

- Systém údržby ploch 
- Systém obnovy ploch. 

Vytvořený Systém sídelní zeleně v Liberci bude zahrnovat kromě ploch 1. a 2. stupně (městský park a místní 
park) také plochy 3. stupně (odpočívka) a 4. stupně (propojení). Plochy 3. stupně – odpočívky –  tj. plochy 
veřejné zeleně na sídlištích, zahrady a parky u veřejných budov apod. mohou být využívány ke krátkodobé 
rekreaci a odpočinku nejen občanů, ale také návštěvníků města.  

Informace z elektronického Systému sídelní zeleně budou dostupné veřejnosti prostřednictvím webových 
stránek města. Občané tak budou mít možnost seznámit se nejen s umístněním a stávajícím stavem jednotlivých 
lokalit, ale uvidí také plánovanou obnovu či rozvoj dané lokality (plochy). 

Zmapování uvedených ploch a jejich propojení pomocí zklidněných komunikací v přijatelné docházkové 
vzdálenosti zvýší nejen atraktivitu města pro návštěvníky, ale díky pozitivnímu přínosu zeleně na 
prostředí a člověka zlepší rovněž kvalitu života občanů města. 

 

Synergie projektu 

(popis vazby na jiné projekty) 

Vytvořený „Systém sídelní zeleně“ v plochách 1. a 2. stupně a jejich propojení se stane závaznou součástí 
územního plánu města. Dokument bude vymezovat ucelený systém ploch a jejich základní propojení v celém 
katastrálním území města Liberec. 

Informace ze Systému sídelní zeleně budou prostřednictvím webových stránek města dostupné široké veřejnosti.  

Rizika projektu 

(předpokládané objektivní skutečnosti či reálné možnosti, že nastane skutečnost, která může narušit hladký průběh realizace 
klíčových aktivit či finančního a provozního řízení projektu, opatření pro eliminaci rizik – předcházení a mírnění následků)  

Finanční riziko 

- náklady na mapování a vyhodnocení překročí rámec schváleného rozpočtu projektu 
- náklady na vytvoření digitalizované „karty zeleně“ překročí rozpočet projektu 
Eliminace rizika 

- při přípravě terénního šetření a rozpočtu vycházet ze zkušeností z podobných již realizovaných akcí, průběžně 
sledovat míru čerpání rozpočtu  
- provedeno výběrové řízení na externího dodavatele služby (digitalizace dat, návrh vzorové karty lokality) 
v souladu s platnou směrnicí a zákonem o zadáváním veřejných zakázek v platném znění. 

 Projektové riziko 
- projektová rizika nejčastěji nastávají kvůli změnám v projektu, kvůli špatné komunikaci na projektu 
(komunikační rizika projektu) a v důsledku změn vnějších okolností a podmínek (vnější rizika a omezení 
projektu).  

Eliminace rizika 
-komunikační – využití stávajícího systému interní komunikace žadatele 
- změny v projektu, vnější změny a rizika – kvalitní koordinace projektu, v případě nenadálých změn spolupráce 
s ostatními odděleními úřadu 
Právní riziko 
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-oblasti rizik, které jsou implicitně dané platnými zákony a předpisy nebo jejich změnami 
Eliminace rizika 
- provedení analýzy všech aktuálních zákonů a norem, kterých se projekt dotýká, průběžná konzultace s odborem 
právním a veřejných zakázek, příp. zadáno externě. 
  
Veškerá rizika lze částečně eliminovat průběžným monitoringem realizace projektu. 

 

Aktivity projektu a termíny 

Č.  Fáze  Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

 Přípravná (pořízení studie, projektové dokumentace)     

  Stanovení rozsahu zadání VŘ 04/2016 09/2016 

  Příprava metodiky průzkumu zeleně (mapování) 04/2016 09/2016 

  Příprava podkladových dat (karty lokalit) 04/2016 09/2016 

  Příprava podkladů pro ÚJEP (ekosystémové služby zeleně) 04/2016 09/2016 

 Realizační (zahájení fyzické realizace projektu/ 1. aktivita projektu)     

  Průzkum zeleně v terénu – podzimní aspekt 09/2016 11/2016 

  Průzkum zeleně v terénu – jarní aspekt 04/2017 05/2017 

  
Odborné vyhodnocení mapování, kompletace podkladových dat 

z MML 06/2017 09/2017   

  Ekosystémové služby – analýza ekonomického přínosu zeleně 12/2016 09/2019 

  Vytvoření uceleného Systému sídelní zeleně 06/2017 09/2017   

  Vytvoření vzorové karty lokality (digitalizace dat) 09/2017 05/2018 

  
Vytvoření karet zeleně pro všechny plochy Systému zeleně a 

jejich propojení (1. – 4. stupeň) 12/2017 06/2018 

  
Vytvoření samostatného odkazu v rámci webových stránek 

města 05/2018 06/2018 

 Udržitelnost Aktualizace Systému sídelní zeleně (SSZ) 06/2018 neomezeně 

     

Minimální udržitelnost projektu v letech   

 (Dána poskytovatelem dotace, případně stanoven návrh Projektové kanceláře po projednání s předkladatelem projektu) 

V případě čerpání dotace bude udržitelnost projektu stanovena dle podmínek poskytovatele dotace a relevantní 
výzvy.  

Životnost projektu v letech 

(Odhad let, za jak dlouho musí nastat nový cyklus projektu, např. za jak dlouho bude nutná reinvestice) 

Výstup projektu „identifikační karta lokality hodnotné zeleně“ k jednotlivým plochám zeleně bude vzhledem k 
obsahové komplexnosti digitálně sledovaných dat sloužit k dlouhodobému využití při péči o zeleň města a 
umožní průběžnou aktualizaci a doplňování sledovaných veličin.  

Návrh projektového týmu (projektový tým v souladu se směrnicí, složení, kdo bude zajišťovat realizaci klíčových aktivit – 
odpovědnosti a vztahy, koordinace projektových aktivit a řízení projektu) 

Vedoucí projektu Ing. Jana Cimbálová - koordinační, projektový a programový pracovník; odbor 
strategického rozvoje a dotací 
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Finanční manažer projektu Eva Troszoková -  specialista oddělení přípravy a řízení projektů; odbor strategického 
rozvoje a dotací 

Projektový právník Odbor právní a veřejných zakázek, příp. externě 

Asistent projektu x 

Řešitel Ing. Lucie Sládková - referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

pověřena zastupováním funkce vedoucího; odbor ekologie a veřejného prostoru 

Uživatel Ing. Lucie Sládková - referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

pověřena zastupováním funkce vedoucího; odbor ekologie a veřejného prostoru 

Manažer publicity projektu x 

Externí dodavatel či partner Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ekosystémové služby zeleně) 

 

 

 

 

Rozpočet přípravy a realizace  

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Náklady přípravy a zabezpečení akce  

Mzdové náklady a povinné pojistné (DPČ, náklady nad rámec uzavřených smluv apod.) 

Náklady na materiál, vodu a energii  

Náklady na nákup služeb  

Náklady budov a staveb  

Náklady na stroje, zařízení a inventář  

Náklady na nehmotný majetek  

Ostatní náklady realizace akce  

CELKEM  

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

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné  

Náklady na materiál, vodu a energii  

Náklady na nákup služeb  

Náklady budov a staveb (odpisy)  

Náklady na stroje, zařízení a inventář  

Náklady na nehmotný majetek  

Ostatní náklady provozu akce  

CELKEM  

  

Možný zdroj financování  

Prioritní osa  Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014 -2020 mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 
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Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Oblast podpory Investiční priorita 6d) – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových 
služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur. 

Opatření – Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti 
ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity 
a sítě NATURA 2000 

Možné % dotace 85% z prostředků EU EFRR a 5% z rozpočtu ČR 

Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu  

Rok 

Výdaje Příjmy 

SML Dotace SML Dotace 

 2016         

 2017         

 2018         

          

          

          

          

CELKEM         

Garant projektu  

(odpovědný náměstek, pod kterého spadá věcně příslušný odbor, který bude zajišťovat udržitelnost projektu a bude 
provozovat výstupy projektu) 

Ing. Karolína Hrbková, Náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

 Jméno tel. e-mail 

Zpracovatel Záměru  
Ing. Jana Cimbálová, odbor 
strategického rozvoje a dotací 773  776 566 cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz 

Vlastník projektu 

Ing. Karolína Hrbková, 
máměstkyně pro územní 
plánování, veřejnou zeleň 
a životní prostředí  777 749 372 hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz 

Vedoucí projektu 

Ing. Jana Cimbálová,  
koordinační projektový a 
programový pracovník 773 776 566 cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne  

Podpis 
Programového 
manažera  

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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Kooperationsprogramm 
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020 

 
Kooperationsvertrag 

zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/n  

  

Program spolupráce 
Česka republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

 
Smlouva o spolupráci 

mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery  
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Auf Grundlage  
 
• Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Ge-
samthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

• Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Ko-
häsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347 
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonde-
ren Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,  

• Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstüt-
zung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie 

• auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und 
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene 
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Na základě  
 
• Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném roz-
počtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední 
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle In-
vestice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolu-
práce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a 

• právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě naříze-
ní (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM) 
č. 966/2012, v platném znění  

• Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č. 
2014TC16RFCB017), v platném znění a 

• Společného realizačního dokumentu, v platném znění 
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sung, 
• des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen 
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017), 
in der jeweils geltenden Fassung und 

• des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fas-
sung  

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperati-
onspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benann-
ten Projekts geschlossen. 
 

 se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními part-
nery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci. 

 

Lead-Partner  Lead partner  
     

Firma / Einrichtung  Firma / instituce  

Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung   Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung  
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Dr. A. Otto (stellv. Direktor)   Dr. A. Otto (zástupce ředitele)  

     

Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort  

 Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Weberplatz, 01217 Dresden  Weberplatz, 01217 Dresden 
 

Projektpartner  Projektový partner  
       

Projektpartner 1   Projektový partner 1 
     

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt  Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt 
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  

Dr. C. Korndörfer  Dr. C. Korndörfer 
     

Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Grunaer Str. 2, 01067 Dresden  Grunaer Str. 2, 01067 Dresden 
       

 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.   

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2   Projektový partner 2 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Jan Evangelista Purkyně-Universität Ústí nad Labem  Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem-město  Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem-město 
       

 
 
 

Projektpartner 3   Projektový partner 3  
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Statutärische Stadt Liberec  Statutární město Liberec 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Tibor Batthyány, Oberbürgermeister  Tibor Batthyány, primátor 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
       

 

Projektpartner 4   Projektový partner 4 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Děčín  Děčín 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Marie Blažková  Marie Blažková 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Decin IV  Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Decin IV 
  

 
    

 
 

Präambel 
 
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement 
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu 

 Preambule  
 
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting 
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU, 

Příloha usnesení č. 217/2016



 

 

62
00

6 
 0

7/
15

   
  S

ei
te

 4
 v

on
 1

3 

zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel 
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Pro-
jekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber 
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des 
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen 
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige 
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen 
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine 
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen 
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist 
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Pro-
jektpartner/n. 

vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci pro-
jektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead part-
ner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové 
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa 
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní 
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead part-
nerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového 
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spo-
lupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem 
a projektovým partnerem / projektovými partnery. 

 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel) 
 

 § 1 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu) 
 

 Ökosystemdienstleistungen, Biodiversität und grün-blaue Infrastruktur in Städten 
am Beispiel von Dresden, Liberec und Děčin (BIDELIN).     

  Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve 
městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN). 

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich 
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung 
Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch 
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird. 
 

 Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují 
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní 
dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům 
na vědomí. 
 

 

§ 2 
Projektzusammenarbeit 

 
1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Er-

arbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben. 
 

 § 2 
Spolupráce v rámci projektu 

 
1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu, 

uvedeného v § 1. 

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Pro-
jekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten 
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperati-
onspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben 
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind 
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hin-
sichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.  

 

 2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti pro-
jektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na 
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera 
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jed-
notlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projekto-
vé žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich 
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně zá-
vazné. 

3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Ab-  3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat 
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schluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen. vhodným způsobem i po ukončení projektu. 
 

§ 3 
Antragsverfahren 

 
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene 

Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen. 

 § 3 
Postup p ři podávání žádostí 

 
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolu-

práci je jednou z příloh projektové žádosti. 
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche 

Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des 
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfah-
rens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

 2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout 
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou po-
třebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí 
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den 
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt voll-
umfänglich zur Kenntnis. 

 3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové part-
nery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném roz-
sahu s jejím obsahem. 

4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die 
Ablehnung des Projektantrags. 

 4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové part-
nery o zamítnutí projektové žádosti. 

 
 

§ 4 
Projektförderung 

 
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen. 

 § 4 
Podpora projektu 

 
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung 
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in 
Betracht kommen. 

 2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicháze-
jí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí do-
tace. 

 
 

§ 5 
Vertretung der Projektpartner, Haftung 

 
1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevoll-

mächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten 
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung 
beteiligten Stellen zu vertreten. 

 § 5 
Zastupování projektových partner ů, odpov ědnost za škodu 

 
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují 

a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného 
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se 
na řízení programu. 

2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie 
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdoku-
ment sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle 
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperati-
onspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht da-
raus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er die-
sen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen. 

 2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpi-
sy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného reali-
začního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povo-
lení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen 
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi / 
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit. 

3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertrag-  3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen 
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lichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zu-
wendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen 
Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen. 

z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost 
lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projek-
tového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla. 

4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln, 
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfal-
lenden Betrag der Förderung.1 

 4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení do-
tačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead 
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.1 

 
 

§ 6 
Pflichten der Kooperationspartner 

 
Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet, 

 § 6 
Povinnosti koopera čních partner ů 

 
Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni, 

1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwen-
dungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen, 

 1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí 
dotace, které se ho/jich týkají, 

2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landes-
sprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen2, 

 2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady, 
které jsou nutné pro vyúčtování2, 

3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e 
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt 
unter Angabe des Datums zu unterrichten, 

 3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/ 
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu 
s uvedením příslušného data, 

4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn 
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt än-

dert oder  
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachver-

halte vorliegt, 

 4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud: 
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo 
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď 

smlouvy), 
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europä-

ischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen  Seite aus-
schließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher 
Bestimmungen gesetzlich3 verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum 
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel 
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der 
tschechischen  Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

 5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské 
právní předpisy v platném znění. Na německé  straně toto ustanovení platí 
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zá-
konem o zadávání veřejných zakázek3. Ve všech ostatních případech je 
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné 
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české  straně je nutno dodržet 
příslušné předpisy v platném znění. 

                                                
1 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
2 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
3 §§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – 
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabege-
setz – SächsVergabeG)). 
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§ 7 
Belegprüfung und Auszahlung 

 

 § 7 
Kontrola doklad ů a výplata prost ředků 

 

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung not-
wendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz 
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages). 

 1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčto-
vání, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této 
smlouvy). 

2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in 
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen. 

 2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají 
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace. 

3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel un-
abhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der 
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen 
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähi-
gen Betrag zur Prüfung vor. 

 3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků ne-
závisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke 
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupis-
kou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené 
v soupisce. 

4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis so-
wie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der 
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Pro-
jektpartner zur Information. 

 4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má 
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partne-
rovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi. 

5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der 
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden 
Anteil der Fördermittel weiter4. 

 5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead 
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému 
projektovému partnerovi / projektovým partnerům4. 

 

§ 8 
Abschluss des Projektes 

 
1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die 

Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar 
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen5 bei der SAB ein. 
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach 
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der ab-
schließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen. 

 § 8 
Ukon čení realizace projektu 

 
1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projek-

tu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými 
podklady5 předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním 
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po 
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů. 

2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchge-
führten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte erge-
ben sich aus dem Projektantrag. 

 2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead 
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále 
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům. 
 

 

                                                
4 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
5 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
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§ 9 
Kürzungsvorbehalt 

 
1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallen-

den Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch 
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus. 

 § 9 
Výhrada krácení dotace 

 
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům 

úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíra-
ných specifických poplatků apod. 

2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den 
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Be-
trag an den betroffenen Projektpartner weiter. 

 2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému 
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou 
bankou. 

3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleiben-
den Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB 
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung 
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rück-
forderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforde-
rung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist 
den Betrag unverzüglich an die SAB. 
 

 3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající 
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová 
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner, 
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku le-
ad partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících 
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto 
částku Saské rozvojové bance. 

 
 

§ 10 
Kündigung des Vertrages 

 
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren 

Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus 
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem 
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in 
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn 
 

 § 10 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jed-

nomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhů-
ta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit 
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný 
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž 

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,  a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace, 
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens beantragt wurde, 
 b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho 

z kooperačních partnerů, 
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere 

durch unzutreffende Angaben, erlangt hat, 
 c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně, 

zejména na základě nepravdivých údajů, 
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektan-

trages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förde-
rung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projek-
tantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hier-
von gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungs-
leistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der An-
tragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Aus-
gaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben 
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig. 

 d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt 
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projek-
ty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové 
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu 
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Ty-
to výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů 
kooperačního partnera, u kterého vznikly. 
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e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzei-
tig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich 
abweicht, 

 e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho 
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených 
v žádosti, 

f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsver-
trag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder ge-
gen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt, 

 f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel 
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způ-
sobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy 
o poskytnutí dotace, 

g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Vorausset-
zungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht 
erfüllt werden. 

 g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se 
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci. 

2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses 
Vertrages zu unterrichten. 

 2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku 
o odstoupení od této smlouvy. 

3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den 
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw. 
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projekt-
durchführung gewährleistet werden kann. 

 3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat 
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partne-
ry nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partne-
ry, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu. 

4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein 
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos 
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat. 

 4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi 
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho ko-
operačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za 
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti. 

 
 

§ 11 
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner 

 
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB ge-

genüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Förder-
mittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen. 

 § 11 
Vymáhání dota čních prost ředků od projektových partner ů 

 
1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Sas-

kou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen 
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi. 

2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück, 
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen 
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel.6 Vorstehender Satz 
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projekt-
partner. 

 2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí 
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo6, ve 
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta za-
kládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi. 

 
 

                                                
6 Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpart-

ner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči 
Svobodnému státu Sasko. 
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§ 12 
Verzinsung der Rückforderung 

 
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar 

 § 12 
Zúro čení vymáhaných dlužných částek 

 
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice 

a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen ei-
nes Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens 

 a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho 
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení. 

b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.  b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi 
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 

1303/2013. 
 2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení 

(ES) č. 1303/2013. 
 

§ 13 
Aufbewahrungspflichten 

 
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbele-
ge auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen 
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum 
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist 
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der 
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.  
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege 
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit. 
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinba-
ren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbe-
wahrungsfrist. 

 § 13 
Povinnosti archivace doklad ů 

 
Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávně-
ného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto 
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stano-
vena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojo-
vé banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání pro-
středků. 
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů. 
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery. 
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokla-
dů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové 
lhůtě pro archivaci dokladů. 

 

§ 14 
Auskunftspflicht 

 
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den 

beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechi-
schen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwick-
lung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprü-
fungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu er-
teilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren. 

 § 14 
Informa ční povinnost 

 
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Ev-

ropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sas-
ko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové ban-
ce, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným 
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjek-
tů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů 
a dokladů o činnosti. 

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der 
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflich-
tet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht. 

 2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, 
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti. 
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§ 15 
Prüfungsrecht 

 
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat 
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen 
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der 
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in 
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ord-
nungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie 
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen 
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner 
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten je-
weils ein Betretungsrecht ein. 
 

 § 15 
Kontrolní právo 

 
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném 
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, ja-
kož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České re-
publiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů 
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat na-
hlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie. 
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři 
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky 
a do svých objektů. 

 

§ 16 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine 
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine 
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie 
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in 
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten. 

 § 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo čás-

tečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních 
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu ne-
dostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní stra-
ny zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, ja-
kou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčin-
nosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku 
v právní úpravě. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 

 2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud 
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze 
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu. 

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner 
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist Bundesrepublik Deutschland. 

 3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní 
příslušnost je Spolková republika Německo. 

4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.  4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiter-
verfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist. 

 5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností, 
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí koope-
račních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu. 

 
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung er-

gänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Re-
gelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die 
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig. 
 

 6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustano-
veními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu 
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16. 
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§ 17 
Ergänzende Vereinbarungen (optional) 

 
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen 
vornehmen] 

 § 17 
Doplňující ujednání (volitelná) 

 
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení] 

             

 

Unterzeichnung durch den Lead-Partner  Podpis lead partnera  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

             
 

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner  Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partner ů 
     

Projektpartner 1   Partner projektu 1  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

             
 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.   

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2  Projektový partner 2  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

             
 

Projektpartner 3  Projektový partner 3  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

 

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Tibor Batthyány, Oberbürgermeister   Tibor Batthyány, primátor 
 

Projektpartner 4  Projektový partner 2  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 
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Příloha usnesení č. 219/2016



Statutární město Liberec – Zdravé město 

Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 

Cíl 2016: splnit kritéria kategorie „C“ MA21, případně pokročit v jejich plnění 

 

V kalendářním roce 2016 si město klade za cíl naplnit následující dílčí aktivity v rámci projektu 
Statutární město Liberec – Zdravé město: 

 

1. Pracovní skupina pro MA 21  

Aktuální stav: 

 V listopadu 2015 byla ustanovena neformální pracovní skupina pro MA 21 složená dle požadavků na 
tuto skupinu ze zástupců všech tří sektorů. 

Cíle pro rok 2016: 

Neformální pracovní skupina pro MA 21 vedená odpovědným politikem zdravého města 
v brainstormingu rozhodne o novém zaměření MA 21 pro další roky. Rozhodne, jakým způsobem 
pokračovat ve zlepšování místní správy v kategoriích D-A, a podle zaměření vytipuje vhodné členy 
pro novou formální pracovní skupinu.  

Formální pracovní skupina pro MA 21 představuje orgán ustanovený RM pro sledování postupu 
MA 21, složeného ze zástupců veřejné správy, komerční správy a neziskového sektoru. Tato skupina 
projednává všechny záležitosti týkající se projektu Zdravé město a MA 21 před předložením RM/ZM. 
Členové této pracovní skupiny nebudou dostávat za svou činnost žádné odměny a budou se scházet 
podle potřeby, předběžně 4x ročně.  

Indikátor: ustanovení ANO/NE 

Odpovědnost: zodpovědný politik zdravého města 

 

2. Udržování a informování o aktivitách MA 21 v samostatné sekci webových stránek 
města „Zdravé město Liberec“ 

Aktuální stav: 

V roce 2014 vznikla webová sekce pro uveřejňování informací týkající se MA 21, NSZM a projektu 
Statutární město Liberec – Zdravé město na adrese: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-
informace/zdrave-mesto/ 

Cíle pro rok 2016: 

Cílem pro rok 2016 je vytvoření nové koncepce a struktury těchto stránek tak, aby byl jejich obsah pro 
návštěvníky stránek dostatečně aktivizující, motivující a informující. Informace na stránkách budou 
průběžně aktualizovány. 
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Indikátor:  uveřejňování informací:  ANO/NE 
Odpovědnost:  koordinátorka, tiskové oddělení města 

 

3. Vzdělávání koordinátora 

Aktuální stav: 

V roce 2015 se koordinátorka pro MA 21, zúčastnila vzdělání pro koordinátory v rámci NSZM, a to 
všech tří škol (jarní, letní i podzimní). 

Cíle pro rok 2016: 

Cílem pro rok 2016 je dokončit vzdělávací cyklus a získat tak základní certifikát (podmínky pro 
kategorii C). Podmínkou pro získání certifikátu je však i plnění dalších kritérií kategorie C MA21. 
Vzdělávacích aktivit se budou účastnit i další pracovníci odboru strategického rozvoje a dotací SML, 
kteří se budou na realizaci aktivit v rámci ZM a MA 21 podílet. 

Indikátor:  doložená účast ANO/NE 
Odpovědnost:  koordinátorka 
Náklady: vzdělávací akce jsou zdarma, cestovné a ubytování je hrazeno z  rozpočtu odboru -  
položka cestovné, jde o prostředky mimo MA 21 

 

4. Plánování s veřejností 

V roce 2016 předpokládáme aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování – kulaté 
stoly, fórum UR/ MA 21. 

Budou realizovány dvě aktivity: 

• Kulatý stůl na téma cyklodopravy – plánování investic do této oblasti 

• Jednání s veřejností o participativním rozpočtu 

 
Indikátor:  realizace 2 plánovacích akcí s veřejností ANO/NE 
Odpovědnost:  specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování 
Spolupráce: koordinátorka, politik ZM, odbor rozvoje a dotací, případně další odbory 
Náklady: pronájmy prostor budou řešeny v rámci budov ve vlastnictví města nebo ZŠ bez 

nároků na úplatu, organizace a moderování jednání mohou být řešena formou 
objednávky nebo vlastními silami 

 

5. Realizace kampaní k udržitelnému rozvoji.  

Aktuální stav: 

V roce 2015 byly zrealizovány 2 kampaně ve spolupráci s neziskovým a podnikatelským sektorem – 
Dny mobility a Den Země. 
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Cíle pro rok 2016: 

V letošním roce budou realizovány 1 - 2 kampaně k udržitelnému rozvoji. Harmonogram 
mezinárodních kampaní, do kterých se lze zapojit, je následující: 

a) Světový den zdraví (duben 2016) 
b) Den Země (duben 2016) 
c) Den bez tabáku (květen 2016) 
d) Dny bez úrazu (červen 2016) 
e) Evropský týden mobility (září 2016) 
f) Dny zdraví (říjen 2016) 

 
Preferovány jsou stejně jako v loňském roce kampaně b) a e). 
 
Den Země 
 
Akce je plánována ve spolupráci s neziskovými organizace ekologického zaměření a organizacemi 
města. Plánovány jsou i vzdělávací a osvětové akce, např.: 

• Kompostování a recyklace – chyby, možnosti, výzvy, komunitní kompostování 
• Odborný seminář – palmový olej 
• Soutěž p o kompostér 
• Komunitní zahrady 
• Sázení sazenic 

Termín: duben 2016 
Rozpočet: cca 100 tis. Kč, prostředky Ekofondu 
Náklady: lektorné, prostory na akci, doprovodné akce - např. ZO ČSOP Armillaria a medializace 
 
 
Evropský týden mobility 
 
Zapojení do Evropského týdne mobility, spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na 
udržitelné formy dopravy a DPMLJ. 
V rámci Týdne mobility realizovat např. tyto aktivity: 
 

• Nabídka na využití MHD pro výlety do okolí 
• Poprvé autobusem – akce pro veřejnost nevyužívající MHD 
• Anketa – proč nevyužívám více MHD 
• Cyklojízda 
• Elektrocyklojízda – zkouška elektrokol pro veřejnost 
• Kulatý stůl na téma cyklodopravy – Fond rozvoje cyklodopravy – co podporovat? 
• Prezentace úsporné jízdy – pro snížení spotřeby provozu vozidla 
• Carsharing 
• Workshop, pocitová mapa – kde mi ve městě vadí auta, zklidňování centra 

Termín: září 2016 
Rozpočet:  100 tis. Kč, případně dotace z Národního fondu Životního prostředí 
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Náklady: náklady spojené s akcí, propagace, doprovodný program, odborný seminář, organizátor akce 
 
Indikátor:  realizace 1 - 2 kampaní ANO/NE 
Odpovědnost:  koordinátorka, specialista pro zapojování veřejnosti, politik ZM, pracovní skupina pro 
MA21, spolupracující organizace 

 
6. Realizace 1 osvětové kampaně (akce) 

Pro rok 2016 je plánována osvětová kampaň o vybrané oblasti udržitelného rozvoje  - na téma 
indikátory udržitelného rozvoje pro vybranou cílovou skupinu  - pracovníky magistrátu či zastupitele, 
vedenou odborníkem.  
 
Indikátor: realizace 1 školení pro zastupitele a úředníky na udržitelný rozvoj 
Odpovědnost: koordinátorka 

 

7. Pořádání fóra pro veřejnost celkovému rozvoji města podle podmínek 

Z hlediska kritérií MA21 by mělo být realizováno veřejné fórum, které by mělo být následováno 
anketou největších problémů ve městě, přičemž výsledky fóra a ankety by měly být dále porovnány 
(viz. bod 9). 
 
Termín: říjen 2016 
 
Indikátor:  realizace ANO/NE 
Odpovědnost:  specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, politik ZM 
Spolupráce:  koordinátorka 
 

8. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 
 
Z finančních prostředků vyčleněných pro projekt Zdravé město Liberec by měla být podpořena jedna 
veřejná iniciativa, která je v souladu s principy MA21. 
V roce 2016 lze aktivity organizací zaměřené na MA21 financovat z Ekofondu SML, kde je pro rok 
2016 tématika MA21 jednou z priorit. 
 
 
Indikátor: podpora akce, která navazuje na konkrétní zjištěný problém v rámci ankety 10 P ANO/NE 
Odpovědnost: koordinátorka 
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9. Medializace projektu v médiích 
 

Kampaně a jiné aktivity související s projektem Zdravé město budou medializovány prostřednictvím 
Libereckého zpravodaje, webových stránek města a dalších relevantních médií v souvislosti se 
zaměřením akce a cílovou skupinou. V Libereckém zpravodaji by se měly objevit min. 2 informace. 
 
Indikátor:  ke každé akci (kampaň, fórum) min. 1 informace na webových stránkách města a min. 

1 informace v Libereckém zpravodaji, kde bude zřízena pravidelná rubrika pro 
informace Zdravého města 

Odpovědnost: koordinátorka 

 
10. Partnerská spolupráce (napříč sektory) 

 
Aktuální stav: 
 
Již v minulém období byla navázána spolupráce veřejné správy s několika organizacemi v oblasti 
udržitelného rozvoje a životního prostředí. Tyto organizace se podílely na realizaci jednotlivých 
kampaní – napříč neziskovým, podnikatelským sektorem. 
 
Cíle pro rok 2016: 
 
V rámci kampaní a aktivit Zdravého města Liberec bude i nadále probíhat spolupráce s NNO, 
organizacemi zřizovanými městem, podnikatelskými subjekty, především v souvislosti s organizací 
kampaní. Cílem je navázat spolupráci s dalšími organizacemi a to v souvislosti se zaměřením 
plánovaných kampaní na letošní rok  - na udržitelný rozvoj a životní prostředí.  Město bude 
komunikovat/spolupracovat s Libereckým krajem, který je rovněž členem Národní sítě Zdravých měst 
ČR s cílem koordinace aktivit na území města a dosažení synergických efektů. 
 
Indikátor:  spolupráce s min. 1 NNO nebo organizací zřizovanou městem a s 1 podnikatelským 

subjektem na min. 2 akcích za rok.  
Odpovědnost:  koordinátorka 
Spolupráce:  pracovní skupina pro MA21 

 

11. Pravidelná aktualizace informací v Databázi MA21 
 
Cíle pro rok 2016: 
 
Koordinátorka bude pravidelně zveřejňovat informace o realizovaných aktivitách týkajících se místní 
Agendy 21, respektive aktivit z Plánu zlepšování MA21, v databázi vedené Českou informační 
agenturou životního prostředí. Plánem je rozšíření využívání Dataplánu - portál pro strategické řízení a 
udržitelný rozvoj obcí a regionů (dle aktuálního stavu strategických dokumentů a definovaných priorit 
rozvoje města). 
 
Indikátor:  zveřejňování informací – ANO/NE 
Odpovědnost:  koordinátorka 
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12. Partnerská spolupráce s městy 
 
Cíle pro rok 2016: 
Pro rok 2016 bude navázána bližší spolupráce s partnerskými městy v oblasti MA21 a životního 
prostředí – např. s městem Amersfoort, a spolupráce s městy, které aplikují metodiku MA21 na vysoké 
úrovni – např. Litoměřice. Cílem je sdílení zkušeností formou exkurzí do těchto měst, či naopak 
realizací semináře zkušenostech MA21 v Liberci. 
 
Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM 
 

13. Nastavení indikátorů udržitelného rozvoje 
 
Cílem pro rok 2016 je nastavení prvotní (pracovní) sady indikátorů udržitelného rozvoje. S touto 
sadou se bude nadále pracovat a bude diskutována i v rámci vzdělávacích akcí a kampaní. 
 
Indikátor:  sada indikátorů 
Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM 
 
 
Financování aktivit Zdravého města 2016: 
 
Na aktivity Zdravého města byly pro rok 2016 vyčleněny prostředky ve výši 200 tis. Kč, v lednu 2016 
byl zaplacen členský příspěvek do NSZM ve výši 99 tis. Kč. 
 
Další možné zdroje pro financování aktivit Zdravého města na rok 2016: 

• Dotační fond Libereckého kraje – dotace na aktivity MA 21, max. předpokládaná dotace 
49 tis. Kč – podána žádost o dotační příspěvek na jednu z kampaní – 49 tis. Kč. 

• Dotace pro činnosti MA 21 v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje z Národního 
programu Životní prostředí – podána žádost (kampaně, veřejné fórum, kulaté stoly...) ve výši 
398 tis. Kč. 

• Výzvy OPZ se zaměřením na efektivní veřejnou správu (březen 2016, předpoklad také 
listopad 2016) 

 
 
 
 
V Liberci, dne 
 
 
 
 
 
Ing. Michaela Putíková       Mgr. Jan Korytář 
koordinátorka projektu       zodpovědný politik projektu 
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Projekt Statutární město Liberec – Zdravé město 

 

Výroční zpráva 2015 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Michaela Putíková (koordinátorka projektu) 
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1. Projekt Zdravé město WHO  

 

Zdravé město WHO je mezinárodní projekt, který byl inciován a je dále 

od roku 1988 podporován a rozvíjen OSN. Jde o aktivní hnutí 

municipalit v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady 

dokumentů OSN. V rámci Evropy je do projektu zapojeno 1400 

Zdravých měst. (NSZM ČR)  

Projekt představuje iniciativu místní samosprávy v rozvoji zdraví prostřednictvím politického 

závazku, institucionálních změn, budování kapacit, partnerství založeném na plánování a inovativních 

projektech. Hlavní cíl iniciativy je zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a ekonomické agendy 

místních samospráv. Zdraví je problematika společná všem sektorům a místní samosprávy mají 

jedinečnou vedoucí pozici se schopností chránit a podporovat zdraví svých občanů – a tím kvalitu 

jejich života. Projekt podporuje komplexní a systematickou politiku a plánování pro zdraví se 

zaměřením na:  

• potřebu řešení nerovností ve zdraví a chudobě  

• potřeby ohrožených skupin obyvatel  

• participativní řízení  

• sociální, ekonomické a environmentální determinanty zdraví.  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že iniciativa se netýká pouze zdravotnictví, ale hlediska zdraví obyvatel 

promítá také do ekonomických a obecně rozvojových iniciativ měst.  

Hlavní cíle projektu:  

• zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a politické agendy měst  

• podporovat iniciativy a aktivity pro zdravý a udržitelný rozvoj na lokální úrovni zdůrazňující 

zdraví, rovnost ve zdraví, principy Evropské strategie na dosažení zdraví pro všechny a Zdraví 

2020  

• podporovat mezisektorovou a participativní politiku týkající se zdraví  

• sdílení zkušeností, dobré praxe, znalostí a metod využitelných ve všech městech Evropy  

• podporovat solidaritu, spolupráci a vazby mezi evropskými městy a sítěmi lokálních 

organizací a agentur zabývajících se problematikou rozvoje měst  

• zvyšovat počet členů Evropské sítě WHO.  
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2. Místní Agenda 21  

 

Místní Agenda 21představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který 

zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování 

místních specifik. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a 

organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a 

životního prostředí na daném místě.  

Místní Agenda 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni 

v praxi. Vychází z dokumentu Agenda 21, který byl přijat v roce 1992 na Summitu Země v Rio de 

Janeiru v souvislosti s debatou, jak systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Hlavní roli v 

procesu MA21 hraje místní samospráva a státní správa, protože veřejná správa je subjektem, který 

iniciuje spolupráci s ostatními subjekty.  

MA21 představuje proces zvyšující kvalitu života ve všech směrech, který je naplňován 

prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojováním veřejnosti 

a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji.  

MA21 lze zavést v rámci:  

• výkonu a provozu místní správy směřující k udržitelnosti  

• začleňováním principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do dokumentů  

 

nebo provádět dalších aktivity v rámci širších společenství a celků:  

• zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova  

• poradenství, konzultační a informační činnost  

• zapojování veřejnosti do rozhodování  

• spolupráce, partnerství  

• vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu  

• měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku  

• sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI). (CENIA)  

 

Významným faktorem ovlivňující úspěšnost uplatňování principů MA21 je kvalitní veřejná 

správa, která má být založena na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí, na účasti 

veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech; zahrnuje transparentnost, bezúhonnost, vhodný 

management, efektivní a dostupné služby, partnerství mezi sektory a neustálý rozvoj institucí 

veřejné správy. Přijímané strategie na mezinárodní či národní úrovni by měly mít jasnou spojitost 

s konkrétními aktivitami úřadů územní veřejné správy. (NSZM ČR)  
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Principy MA21 jsou zakotveny ve strategických dokumentech na národní úrovni (Koncepce 

podpory místní Agendy 21 v ČR na období 2012 – 2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje 

ČR na období 2010 – 2030), i na úrovni regionální (například Strategie udržitelného rozvoje 

Libereckého kraje 2006 – 2020) a na úrovni místní (v aktualizaci Strategie rozvoje statutárního 

města Liberec na roky 2014 – 2020 jsou tyto principy zakotveny). 

  

Příloha usnesení č. 220/2016



6 

 

3. Národní síť Zdravých měst ČR  
 

NSZM ČR je zastřešující asociací pro zdravá města, obce a regiony. 

Je certifikovaná ze strany Světové zdravotní organizace jako kvalitní 

realizační platforma v rámci ČR. Síť představuje pro členy možnost 

sdílení zkušeností a dobré praxe v nejrůznějších oblastech jejich 

rozvoje.  

Hlavním nástrojem postupu Zdravého města, obce či regionu je metoda kvality ve veřejné správě 

místní Agenda 21. Většina obcí a regionů úspěšných v uplatňování metody kvality ve veřejné 

správě místní Agenda 21 je členy NSZM. 

Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke 

spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného 

rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

Členstvím v NSZM ČR její členové vyjadřují vůli podporovat, propagovat, realizovat a rozvíjet 

dlouhodobé programy „Projekt Zdravé město WHO“ a „místní Agenda 21“, které vycházejí z 

dokumentu Světové zdravotní organizace „Zdraví 21“ a z dokumentu OSN „Agenda21“.  

NSZM ČR má v současné době 129 členů, s regionálním vlivem na 2 642 měst a obcí, ve 

kterých žije 6,074 milionu obyvatel (57% populace ČR). 

 

Kraje: Hlavní město Praha, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Vysočina.  

Města, obce: Adamov, Benešov nad Ploučnicí, Bolatice, Bory, Boskovice, Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav, Břeclav, Březina, Brno, Chelčice, Chrudim, Česká Lípa, Český Brod, Dačice, 

Dobříš, Hlučín, Hodonín, Humpolec, Jesenice, Jihlava, Jilemnice, Kácov, Karlovice, Kladno, 

Klatovy, Koleč, Kopřivnice, Kouřim, Krásno, Křídla, Křižánky, Křižany, Krnov, Kroměříž, 

Letovice, Liberec, Litoměřice, Lomnice nad Popelkou, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, 

Moravská Třebová, Mšeno, Nové Město na Moravě, Nový Jičín, Okříšky, Opava, Orlová, 

Pelhřimov, Pištín, Počátky, Poděbrady, Prachatice, Praha 4, Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha 14, 

Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha – Dolní Počernice, Praha – Libuš, Praha – Slivenec, 

Přeštice, Příbram, Prostějov, Říčany, Rokytnice nad Jizerou, Rosice, Rožmitál pod Třemšínem, 

Rudíkov, Sázava, Skotnice, Slaný, Strakonice, Strančice, Strašín, Strážek, Šlapanice, Šternberk, 

Štětí, Tábor, Telč, Telnice, Třebíč, Třeboň, Turnov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad 

Labem, Úštěk, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Velký Beranov, Věžnice, 

Vítkov, Vřesina, Vsetín, Vyžlovka, Zákolany, Zbyslavice, Zlaté Hory, Znojmo. 
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Mikroregiony: Drahanská vrchovina, Kroměřížsko, Kuřimka, Letovicko, Novoměstsko, 

Podralsko, Prácheňsko, Střední Vsetínsko, Telčsko, Třebíčsko, Třemšín, Valašskomeziříčsko-

Kelečsko, Velkomeziříčsko-Bítěšsko, sdružení obcí Hlučínska, svazek obcí Hamr, svazek obcí 

regionu Třeboňsko – SORT, svazek obcí Větrník.  

MAS: Blanský les – Netolicko, Opavsko, Rozkvět, Vodňanská ryba.  

NSZM svým členům nabízí možnost získat více finančních prostředků na své aktivity 

prostřednictvím:  

• vzdělávání a poradenství zdarma  

• aktuálních a včasných informací ke zdrojům  

• podpory projektů prostřednictvím konzultací projektu s relevantním odborným partnerem  

• internetového „projektového zásobníku“ DataPlán, který umožňuje vkládání a správu 

námětů ze strany úřadu i dalších partnerů.  

 

Dále nabízí školení pro úřady v oblasti strategického řízení a mezinárodních standardů, mediální 

podporu a propagaci, přenos dobré praxe, konzultace a metodickou pomoc v rámci řízení města, 

strategického plánování, zavádění metod kvality a zapojování veřejnosti 
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4. Statutární město Liberec – Zdravé město  
 

Statutární město Liberec vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR v roce 2013. Zastupitelstvo 

města schválilo členství na svém zasedání dne 25. 4. 2013 a současně se přihlásilo k podpisu 

Deklarace Zdravého města. 

 

A. Naplňování Plánu zlepšování MA21 na rok 2015 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2015 byl schválen radou města na jejím 7. zasedání dne 17. března 

2015 usnesením č. 202/2015. 

Naplňování jednotlivých bodů plánu: 

1. Neformální pracovní skupina pro MA 21  

Rada města Liberec na základě usnesení č. 52/2015 ze dne 20. 1. 2015 schválila zrušení pracovní 
skupiny pro místní Agendu 21 (dále jen MA 21) jako oficiálního orgánu samosprávy pro MA 21. 
Důvodem pro zrušení pracovní skupiny byla změna orientace práce pracovní skupiny s větším 
důrazem na udržitelný rozvoj oproti zaměření pouze na zdraví. Bude tedy nejprve vytvořeno 
neformální uskupení, které definuje přesně účel a cíle budoucí skupiny. 

Cíle pro rok 2015: 

Nově vzniklá neformální pracovní skupina pro MA 21 vedená odpovědným politikem zdravého města 
v brainstormingu rozhodne o novém zaměření MA 21 pro další roky. Rozhodne, zda pokračovat 
zlepšování místní správy v kategoriích D-A  a podle zaměření vytipuje vhodné členy pro novou 
formální pracovní skupinu. Do doby ustavení formální PS bude na aktivitách MA 21 pracovat 
neformální PS a plněna kritéria kategorie D. 

Indikátor:  ustavení formální pracovní skupiny NE    
Odpovědnost:  zodpovědný politik zdravého města 
 

V průběhu listopadu 2015 byla zformována neformální pracovní skupina pro MA 21 v níže 
uvedeném složení, k založení formální pracovní skupiny prozatím nedošlo a počítá se s ním v roce 
2016. 

 

Veřejný sektor 

Mgr. Jan Korytář   

Ing. Karolína Hrbková  

Ing. Michaela Putíková  
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Mgr. Edita Dostálová  

Ing. Ivana Ptáčková  

  

Neziskový sektor 

Pavel Matějka  

Mgr. Květa Morávková  

 

Podnikatelský sektor  

Ing. Ivo Barek  

 

2. Udržování a informování o aktivitách MA 21 v samostatné sekci webových stránek 
města „Zdravé město Liberec“ 

V roce 2014 vznikla webová sekce pro uveřejňování informací týkající se MA 21, NSZM a projektu 
Statutární město Liberec – Zdravé město na adrese: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-
informace/zdrave-mesto/ 

Cíle pro rok 2015: 

Na webových stránkách budou i nadále uveřejňovány informace k medializaci a propagaci projektu. 
Informace budou průběžně aktualizovány. 

Indikátor:  uveřejňování informací:  ANO 
 SPLNĚNO 

Informace v dané sekci webových stránek města byly pravidelně aktualizovány.  

3. Vzdělávání koordinátora 

V roce 2015 byla Radou města jmenována nová koordinátorka pro MA 21, která se doposud 
nezúčastnila vzdělání pro koordinátory v rámci NSZM. 

Cíle pro rok 2015: 

Koordinátorka se zúčastní letní školy NSZM, dále se bude pokračovat ve vzdělávání na dalších 
školách NSZM tak, aby nejpozději v roce 2016 získala základní certifikát (podmínky pro kategorii C). 

Indikátor:  doložená účast ANO 
SPLNĚNO 

 
Koordinátorka se zúčastnila jarní letní školy NSZM v Táboře, která se konala v termínu 18. – 20. 

března 2015, letní školy NSZM 2015 v Jilemnici, která se konala 17. – 19. června 2015 a podzimní 

školy NSZM, která se konala 21. – 23. října 2015 ve Znojmě. V příloze přikládáme osvědčení o účasti 

koordinátorky na těchto třech školách. 
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4. Plánování s veřejností 

Cílem je aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování – kulaté stoly, fórum UR/ 
MA 21 a tím realizace dvou plánovacích akcí za rok.  

Plánem bylo realizovat kulaté stoly v rámci tvorby IPRÚ, zahájení plánování rozvoje městských čtvrtí 
či jednání o participativním rozpočtu. 
 
Indikátor:  realizace 2 plánovacích akcí s veřejností ANO/NE 
Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM, manažer IPRÚ, odbor rozvoje a dotací 
 
V průběhu roku 2015 byla realizována veřejná projednávání a diskuse s občany např. 

• Veřejné projednávání strategie IPRÚ – veřejné projednávání proběhlo v listopadu 2015. 
Občané se zde mohli seznámit se strategií a zúčastnil se připomínkovacího procesu 
dokumentu. 

• V červnu 2015 proběhlo na radnici diskusní setkání k dalšímu směřování a náplni MA21. 
• V průběhu roku rovněž probíhala veřejná projednávání územních studií setkání s občany 

k plánování lokalit jako např. parky s občany. 
 

SPLNĚNO 

5. Realizace kampaní k udržitelnému rozvoji.  

Cílem pro rok 2015 byl realizovat 2 kampaně k udržitelnému rozvoji. Harmonogram mezinárodních 
kampaní, do kterých bylo možno se zapojit, byl následující: 

a) Světový den zdraví (duben 2015) 
b) Den Země (duben 2015) 
c) Den bez tabáku (květen 2015) 
d) Dny bez úrazu (červen 2015) 
e) Evropský týden mobility (září 2015) 
f) Dny zdraví (říjen 2015) 

 
Preferovány a realizovány byly kampaně b) a e), které byly také realizovány. 
 

1) Den Země 
 
Kampaň zrealizovalo město Liberec ve spolupráci s neziskovými organizacemi a podnikatelskými 
subjekty. Aktivity ke Dni Země probíhaly v průběhu týdne od 18. do 26. 4. 2015. 

Akce byly zahájeny kampaní Ukliďme Česko – Ukliďme Liberec, uklízet bylo možno v různých 
lokalitách ve spolupráci s městem či neziskovými organizacemi. 
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V kavárně kina Varšava byly promítány filmy s ekologickou tématikou (Ozvěny Ekofilmu) a proběhla 
diskuse k daným tématům. 

Den Země proběhl v ZOO Liberec s podtitulem Zdravá Země – zdraví lidé, pro návštěvníky byly 
připraveny dílničky, infostánky, prezentace přírodních léků a léčivých prostředků.  

Pro zájemce se konal den otevřených dveří ve sběrném dvoře A.S.A. Liberec,  kde bylo možné 
prohlédnout si celý areál sběrného dvora a třídící linku.  

Celý týden byl zakončen exkurzemi neziskových organizací do přírodních lokalit v okolí Liberce a 
setkáním na Ruprechtickém cvičáku, kde ZO ČSOP Armillaria připravila pro děti dílny z přírodních 
materiálů a živý koncert zpěvačky KAYA. 
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Náklady celkem: 16 293,- Kč 
Náklady: zajištění filmů, služby spojené s pořádáním akce v kině Varšava, doprovodné akce ZO 
ČSOP Armillaria a medializace. 
 
 
Evropský týden mobility 
 
V rámci evropského týdne mobility Statutární město Liberec (SML) v roce 2015 podpořilo akce a 
aktivity, které se zaměřovaly na zvýšené povědomí o mobilitě (přepravě osob) a rizicích, které s tím 
souvisí. Zejména však prevence bezpečného pohybu chodců a cyklistů na pozemních komunikacích.  

První podpořenou bezpečnostně-preventivní akcí byl „Den otevřených dveří Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. (DPMLJ)“, který proběhl v sobotu 19. 9. 2015 v čase od 
10.00 do 17.00 hod.. Součástí programu byla spanilá jízda historických vozidel, exkurze vozovny, 
ukázka historických tramvají i vozového parku. O výchovnou část programu se postaralo SML, které 
zajistilo pro cca 2000 návštěvníků interaktivně zábavné hry v dopravě zaměřené na: chování a pohyb 
cestujících v dopravních prostředcích, chování chodců vůči MHD, bezpečnost chodce při střetu 
s automobilem, správné použití reflexních materiálů a přecházení po přechodu. Na této akci se kromě 
DPMLJ a SML spolupodíleli i následující subjekty: Liberecký kraj, město Jablonec nad Nisou, idol, 
České dráhy, BusLine, Tým silniční bezpečnosti, Technické muzeum v Brně, Boveraclub, 
Autocentrum a DJ-NET. 

Druhou akcí, která v rámci týdne mobility v Liberci proběhla, byla celodenní show s názvem „Týden 
mobility – v Liberci jezdíme bezpečně“. Proběhla v úterý 22. 9. 2015 v čase od 9.00 do 17.00 hod. 
na Náměstí Dr. E. Beneše pod taktovkou Policie ČR ve spolupráci se Statutárním městem Liberec. 
Určena byla především dětem základních a středních škol. Cca 600 dětí získalo informace o povinné 
výbavě a vyzkoušelo si jízdu zručnosti na kole s přilbou, poutání ve vozidle, opilé brýle a zúčastnili se 
soutěží z programu škoda hrou, otestovali se v první pomoci a zdravovědě. V průběhu dne shlédli 
biketrialovou show a vyprošťování raněného z vozidla po dopravní nehodě v součinnosti jednotlivých 
záchranných složek. Celodenní program byl zakončen cyklojízdou Libercem, kterou uspořádali 
Cyklisté Liberecka. Na organizaci akce se dále podíleli: Tým silniční bezpečnosti, Liberecký kraj, 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., Liberecký deník, Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje, Tým výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA, Český červený kříž, ZZS LK a 
Městská policie Liberec.  
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Termín: září 2015 
Rozpočet:  56 594 Kč 
Náklady: preventivní program, technické zajištění akce, propagace, upomínkové předměty pro 
účastníky 
 
 
 
Indikátor:  realizace 2 kampaní ANO 
Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM, pracovní skupina pro MA21 

SPLNĚNO 

V příloze č. 2 a 3 přikládáme plakáty z obou kampaní. 

 

6. Medializace projektu v médiích 

Kampaně a jiné aktivity související s projektem Zdravé město byly medializovány prostřednictvím 
Libereckého zpravodaje, webových stránek města a případně dalších relevantních médií v souvislosti 
se zaměřením akce a cílovou skupinou.  

Indikátor: ke každé akci (kampaň, fórum min. 1 informace na webových stránkách města a min. 1 
informace v Libereckém zpravodaji 

SPLNĚNO 

1) Medializace Dne Země: 

Propagace Dne Země a kampaně Ukliďme Česko – Ukliďme Liberec před uskutečněním akce: 

• Propagace na webových stránkách:  
o http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/clean-up-world-

liberci.html 
o http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/liberec-se-

zapoji-do-kampane-zdravych-mest-den-zem.html 
• Plakátovací plochy   
• Městské informační centrum 
• Liberecký zpravodaj 04/2015 

 

Informování po akci: 

• Články na webu: 
o http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/podekovani-za-

uklidovou-akci.html 
o http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/liberecane-ve-

meste-likvidovali-drobny-neporadek-cerne-skladky.html 
• Liberecký zpravodaj 05/2015 
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2) Medializace Dne mobility: 

Před akcí byly zvoleny rozmanité formy propagace akce tak, aby se dostala do povědomí co nejširší 
veřejnosti:  

• Plakáty na veřejných místech 
• Městské informační centrum 
• Přímé oslovení základních škol 
• Propagační letáky na Dnu otevřených dveří DPMLJ 
• Liberecký zpravodaj – 09/2015 
• Propagace na webových stránkách:  

o http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/tyden-mobility-
liberci-jezdime-bezpecne-3.html 

 

Informování po akci: 

• Články na webu: 
o http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/tyden-mobility-

odstartoval-namesti-pred-radnici.html 

 

7. Partnerská spolupráce 

V rámci kampaní a aktivit Zdravého města bude probíhat spolupráce s NNO, organizacemi 
zřizovanými městem, podnikatelskými subjekty, především v souvislosti s organizací kampaní. Město 
bude spolupracovat/komunikovat s Libereckým krajem s cílem koordinace aktivit na území města a 
dosažení synergických efektů.  

Indikátor: spolupráce s min. 1 NNO nebo organizací zřizovanou městem a 1 podnikatelským 
subjektem 

SPLNĚNO 

 

Partnerská spolupráce na Dni Země: 

NNO (obecně organizace fungující na neziskovém principu): 

• Spolek Zachraňme kino Varšava 
• Armillaria 

• Cyklisté Liberecka  

Podnikatelské subjekty (obecně instituce fungující v soukromém sektoru) 

• A.S.A. Liberec   

Další:  

• ZOO Liberec 
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Partnerská spolupráce na Dni mobility: 

NNO (obecně organizace fungující na neziskovém principu): 

• Cyklisté Liberecka  
• Tým silniční bezpečnosti  

Organizace zřizované městem: 

• Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 

Další subjekty: 

• Liberecký kraj 
• Hasičský záchranný sbor 

 

8. Pravidelná aktualizace informací v Databázi MA21 
 

 
Koordinátorka pravidelně zveřejňovala informace o realizovaných aktivitách týkajících se místní 
Agendy 21, respektive aktivit z Plánu zlepšování MA21, v databázi vedené Českou informační 
agenturou životního prostředí. Plánem je rozšíření využívání Dataplánu - portál pro strategické řízení a 
udržitelný rozvoj obcí a regionů. 
 
Indikátor:  zveřejňování informaci – ANO/NE 
Odpovědnost:  koordinátorka 

SPLNĚNO 

SML bylo do databáze registrováno a koordinátorka doplňovala průběžně požadované informace, aby 

mohl být sledován pokrok města v MA21. Za rok 2015 obhájilo Zdravé město Liberec kategorii D 

v hodnocení NSZM. 
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B  Naplňování kritérií MA21 

Z hlediska kritérií MA21 byl Liberec v roce 2013 v nejnižší kategorii „zájemci“, cílem města bylo 

postupovat výše. V roce 2014 byla naplněna kritéria pro kategorii D, a některá kritéria pro kategorii C. 

Cílem pro rok 2015 bylo udržet a stabilizovat kategorii D. 

Tabulka 1: Naplňování kritérií MA21 kategorie "D" v roce 2015 

Zájemci  
Č.  Kritérium  Ukazatel  Limit  2014 Komentář  
I  Zájem o zápis do 

evidence MA21  
Vyplnění registračního 
formuláře do Databáze 
MA21  

ANO/NE  ANO -  

II  Kontaktní osoba 
MA21  

Stanovení kontaktní osoby –  
zástupce právnické osoby  

ANO/NE  ANO -  

III  Zpětná vazba o stavu 
MA21  

Pravidelné potvrzení zájmu 
o evidenci v Databázi MA21  

ANO/NE  ANO -  

Kategorie D  
č.  Kritérium  Ukazatel  Limit  2014  Komentář  
1  Organizační 

struktura MA21 
Ustanovení zodpovědného 
politika pro MA21  

ANO/NE  ANO  -  

Ustanovení koordinátora 
MA21 

ANO/NE ANO -  

Existence neformální 
skupiny pro MA21 

 ANO/NE ANO -  

2  Aktivní zapojování 
veřejnosti do oblasti 
plánování, a 
rozhodování (kulaté 
stoly, fóra, ...)  

Plánování s veřejností (akční 
plán nebo komunitní 
plánování)  

min. 2 
plánovací 
akce za rok  

ANO V roce 2015 bylo 
naplňováno 
prostřednictvím besed a 
projednávání v rámci 
tvorby IPRÚ, představení 
aktivit MA21, 
projednávání plánování 
lokálních akcí 
s veřejností  

3  Prezentace činností a 
výstupů MA21  

Aktualizace webové stránky 
s informacemi o MA 21  

Informace 
o 
aktuálních 
aktivitách 
v daném 
roce na 
webu  

ANO  Na webových stránkách 
města byly zveřejněny 
informace o plánovaných 
a realizovaných 
kampaních – Den Země, 
Den mobility, kampaň 
Ukliďme Česko 

Uveřejňování zpráv o MA21 
v místních/regionálních/celo
-státních médiích 

Minimálně 
2 zprávy v 
médiích za 
každé 
pololetí 

ANO Bylo splněno – informace 
o projektu Zdravé město 
Liberec a dvou 
kampaních – webové 
stránky, Liberecký 
zpravodaj… 

4  Spolupráce/partnerstv
í sektoru veřejné 
správy, občanského 
sektoru a 
podnikatelského 
sektoru  

Společné zapojení zástupců 
občanského sektoru a 
podnikatelského sektoru do 
aktivit v rámci MA21  

min. 2 
společné 
aktivity za 
rok  

ANO  Byly realizovány 2 
kampaně – Den Země, 
Den mobility  
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C  Přínosy projektu pro Liberec v roce 2015 

  

Pro město Liberec mělo členství v NSZM ČR v roce 2015 následující přínosy:  

• Deklarace podpory zdraví a kvality života občanů, a to zejména prostřednictvím realizace 

kampaní a medializace projektu.  

• Sdílení dobré praxe, kromě aktivit přímo souvisejících s Plánem zlepšování MA21 i pro 

strategické plánování, tvorbu projektových žádostí… Inspirace projekty a aktivitami 

realizovanými v jiných městech.  

• Projekt sloužil k PR města, byl medializován prostřednictvím webových stránek města, 

Libereckého zpravodaje, plakátů atd.  

• Školení zdarma: koordinátorka se zúčastnila jarní, letní i podzimní školy NSZM ČR, čímž 

absolvovala kompletní vzdělávací cyklus týkající se metodiky Zdravého města a MA21, 

medializace a PR, projektového řízení a sdílení dobré praxe.  

• Informace o možnostech získání grantů a dotačních prostředků z různých zdrojů, které, 

pokud byly využitelné, byly přeposlány relevantním subjektům, případně uveřejněny na 

stránkách města. Včasné a relevantní informace o zdrojích využitelných pro financování 

aktivit souvisejících s MA 21 ve městech.  

• Informač ní systém DataPlán NSZM, který slouží pro přehledné řízení strategického rozvoje: 

je zde přehled o strategických cílech, projektech a finančních prostředcích, k čemuž se 

následně dostane široká veřejnost (s ošetřenými přístupovými právy pro vkládání informací). 

• Benchmarking, komparace s jinými městy prostřednictvím DataPlánu, například lze takto 

sledovat souvislost místních záměrů se záměry kraje (Liberecký kraj je rovněž členem 

NSZM), operačními programy, národními dokumenty atd.  

 

 

 

 

Poděkování  

Statutární město Liberec děkuje všem osobám a institucím, které se podílely na organizaci 

kampaní – Dne Země a Dnů mobility, a občanům města za jejich účast. 
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Seznam zkratek: 

 

ECI  Společné Evropské indikátory  

MA21  místní Agenda 21  

NNO  nestátní neziskové organizace  

NSZM ČR  Národní síť Zdravých měst ČR  

OSN  Organizace spojených národů  

RM  Rada města  

ZM  Zastupitelstvo města  

UR  udržitelný rozvoj  

WHO  Světová zdravotnická organizace  
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Příloha č.2 – Plakát kampaně Den Země 
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Příloha č.3 – Leták kampaně Týden Mobility 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160303 

Název projektu:  ALiZi 

Aglomerace Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity 

A. Popis projektu  

Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu 

Co je to town-twinning 
Myšlenka partnerské spolupráce měst (tzv. town-twinning) se zrodila krátce po 2. světové válce se záměrem ochránit Evropu před 
dalším válečným konfliktem. Twinning vytváří jedinečnou příležitost k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání, 
k výměně myšlenek, zkušeností a názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry. Jedná se tedy o formu 
dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Tato 
spolupráce je většinou podložená oficiálním dokumentem (partnerskou dohodou) nebo usnesením orgánů města/obce. 

Partnerská spolupráce měst může mít několik podob:  

� formální (oficiální) partnerství - na základě podepsané dohody o spolupráci, deklarace či smlouvy o spolupráci; 

� spolupráce na společném projektu; 

� neformální partnerství – jde o neformální spolupráci bez podepsané dohody či smlouvy. 

Základem pro funkční a živé partnerství je vzájemné porozumění a společné chápání partnerské spolupráce mezi municipalitami, 
efektivní komunikace, jasné a srozumitelné cíle naplňující obsah partnerství a aktivní zapojení občanů, zájmových a profesních 
sdružení do town-twinningových aktivit. 

 

Partnerství měst Liberec a Zittau 

Počátky spolupráce Statutárního města Liberce (dále jen „SML“) a města Zittau započaly již v roce 1973. Snahy o spolupráci obou 
měst byly v roce 2004 stvrzeny oficiálně podpisem Dohody o spolupráci, která si kladla za cíl prohloubit oboustranné partnerství, 
posílit roli regionu v Evropě a nadále rozvíjet rozvojovou osu POS1 Praha - Liberec - Hrádek nad Nisou - SRN (Zittau), Polsko. 

Na základě iniciativy vzešlé z města Zittau byla v roce 2014 se zástupci SML započata jednání o zpracování společné strategické 
koncepce, jejímž cílem by bylo vymezení oblasti pro společnou budoucí dlouhodobou spolupráci vedoucí ke sbližování obou měst v 
daných oblastech, čerpání benefitů z šíření případů dobré praxe, transferu zkušeností a znalostí na cestě k udržitelnému rozvoji a 
společné trvalé prosperitě. 

Dosud bylo partnerství obou měst spíše formální bez návaznosti nějakých hmatatelných opatření směřujících k reálnému uskutečnění 
společných aktivit či projektů. Z tohoto důvodu byla ze strany odboru strategického rozvoje a dotací vyjednáváno o vytvoření společné 
strategické koncepci, která zanalyzuje současný stav v několika předem vydefinovaných oblastech a navrhne konkrétní opatření a 
zásobník budoucích společných projektů, která napomohou budoucímu rozvoji v území. 

Samosprávy obou města by chtěly na základě tohoto projektu pokročit ve svém partnerství kupředu a zrealizovat společný projekt, 
který bude základním stavebním kamenem pro další spolupráci a nastartuje novou etapu vzájemného dialogu, která bude již o reálných 
konkrétních dílčích projektech. 

Obě města chtějí využít své výhodné vzájemné geografické polohy, a to, že se jedná v obou případech o významné obce ve svém 
regionu, které spolu vzájemně sousedí a ač se jedná o města v různých zemích, dělí je vzdálenost pouze cca 25 km a kvalitní dopravní 
spojení. 

Projektový záměr je možné financovat z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 
2020, prioritní osy 4 „Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné 
veřejné správě“, investiční priorita 11 b) „Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi“, opatření: 
„udržitelná, partnerská spolupráce“.  
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Projektovými partnery projektu jsou: 

 
� Euroregion Nisa CZ v pozici Lead partnera projektu,  

� statutární město Liberec v pozici projektového partnera projektu, 

� město Zittau v pozici projektového partnera projektu, 

� Euroregion Neisse DE v pozici projektového partnera projektu.  

Z EFRR EU je tak možné financovat až 85 % uznatelných výdajů projektu. Až 5 % uznatelných výdajů je možné čerpat ze 
státního rozpočtu. Projektoví partneři tak budou financovat z vlastních zdrojů 10 % uznatelných výdajů projektu.  

 

Soulad se strategickými dokumenty města: 

Aktualizace strategie rozvoje SML 2014 - 2020 

Strategický cíl E: VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 

Specifický cíl E 1: Koncepční řízení udržitelného rozvoje města za účelem zvyšování kvality života jeho obyvatel a zvyšování 
kvality veřejných služeb 

Aktivita E 1.1: Stanovení vyjasněných a vyvážených cílů rozvoje města s ověřitelnými výsledky a vazbou na rozpočet, reálné 
termíny a zodpovědnost za realizaci vedoucí k plnění cílů 

Opatření E 1.1.1: Uplatňování strategie rozvoje města a územního plánu jako základních a provázaných nástrojů efektivního a 
strategického řízení správy a rozvoje území města ve smyslu udržitelného rozvoje 

Specifický cíl E 4: ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE 

Aktivita E 4.1: Uplatňování principu partnerství s cílem dosažení synergických efektů v území 

Opatření E 4.1.1: Spolupráce s partnerskými městy s cílem sdílení dobré praxe a výměny zkušeností 

 

Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 2014 - 2020 

Prioritní oblast: F 6.7 Podpora přeshraniční spolupráce 

Aktivity: F 1 Vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce 

Opatření F 1.1 Vytváření a posilování přeshraničních vazeb 

 

Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?) 

 
� zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Liberec a Žitava na podporu česko-saské části Euroregionu 

Neiße-Nisa-Nysa 

� ustanovení společných priorit rozvoje a opatření na základě evidenčních údajů pro území aglomerace Liberec-Žitava za 
spolupráce místního hospodářství, obyvatelstva a odborné veřejnosti 

� vypracování odborných poznatků ke stávajícím a možným přeshraničním bariérám rozvoje obou měst a budoucí 
spolupráce 

� vypracování strategického dokumentu, který bude obsahovat zásobník projektů, z kterého bude možné čerpat přeshraniční 
projekty pro námi vymezené území, jak v současném, ale i budoucím programovém období.  
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 Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?) 

 
� Vzhledem k integračnímu procesu na česko-saské hranici (EU vstup, České Republiky, vstup do Shengen-prostoru 2007, 

možnost pracovního uplatnění 2011) existuje šance, že se město Liberec vyvine díky své hospodářské síle a široké nabídce 
služeb jako přeshraniční centrum česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Město Žitava se posune díky tomuto 
integračnímu procesu ze své pozice na kraji a naskytne se šance úzkého partnerství mezi oběma městy k užitku rozšířeného 
území. Předmětem tohoto partnerství jsou perspektivně silnější přeshraniční provázanosti v oblastech bydlení, pracovní trh, 
společné popř. lépe dohodnuté veřejné nabídky, atd. Přitom se mají využít podobnosti a i výhody klasické komunální 
kooperace (např. uvolnění bytového trhu v Liberci díky silnějšímu přeshraničnímu bytovému trhu, dosažení kritické 
hodnoty při poptávce veřejných služeb v Žitavě díky silnější přeshraniční poptávce). 

 
� Základem intenzivnějšího a strategičtějšího nasměrování spolupráce v oblasti aglomerace Liberec-Žitava je dohoda na 

společných cílech rozvoje, prioritách a opatřeních spolupráce v rámci rozvojové strategie. Základem takové strategie je 1) 
odborná analýza ke stávajícím a i potenciálním přeshraničním propojením mezi oběma městy a dále 2) intenzivní odborná 
výměna mezi oběma samosprávami na klíčová témata společného rozvoje měst. Proces strategického rozvoje se následně 
zveřejní místnímu hospodářství, obyvatelům a odborné veřejnosti. 

 
� Přeshraniční provázanosti mezi Libercem a Žitavou, stejně jako na celém česko-saském území Euroregionu Nisa, 

vzhledem k jiným evropským příhraničím jsou slabě rozvinuté. Spolehlivé informace jsou k tomuto nedostatečné. 
Především chybí informace o přeshraničních proudech a provázanostech. I přes mnoho iniciativ statistických úřadů stejně 
jako Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa jsou mnohá data o sociálně-ekonomické výchozí situaci přeshraničně nesrovnatelná 
nebo pouze omezeně. Právě spolehlivé a srovnatelné údaje o sociálně-ekonomické výchozí situaci stejně jako o stávajících 
přeshraničních provázanostech základem strategického rozvojového procesu na evidenční bázi. Dalším cílem analýzy je 
zjištění bariér při silnějších přeshraničních provázanostech. Výsledky stejně jako metodika mají být směrodatné nejen pro 
dané území, ale i pro dotační území. 

 

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

1. Kick of Meeting (Zahajovací konference) 

- jedná se o zahajovací konferenci, které se zúčastní zástupci všech projektových partnerů, zástupci obcí v území uvažované 
aglomerace a specialisté na jednotlivé stěžejní oblasti řešené v projektu, tj. bydlení, cestovní ruch a marketing, vzdělávání, životní 
prostředí a mobilitu. 

- konference se zúčastní současně i zpracovatel strategického dokumentu.   

2. Vytvoření strategického dokumentu – strategická koncepce 

- za zadání strategického dokumentu je zodpovědný projektový partner Zittau, který vybere zhotovitele strategického dokumentu 
z veřejné soutěže dle zadání, na kterém se usnesou projektoví partneři – obě města. Vytvoření strategického dokumentu je zahrnut 
v rozpočtu města Zittau, který se současně na financování této aktivity podílí vlastními zdroji. Město Liberec ze svého rozpočtu 
zpracování strategického dokumentu nefinancuje.  

3. Srovnávací brožura Liberec vs. Zittau 

- jedná se o statistická data, jejichž zpracování do přehledné a vypovídající brožury zajistí ERN CZ.  

4. Workshopy 

- v rámci projektu se uskuteční 5 tematicky zaměřených workshopů, a to na bydlení, vzdělávání, cestovní ruch a marketing, životní 
prostředí a mobilitu.  

- těchto workshopů se budou účastnit všichni projektoví partneři vč. zástupců obcí v území mezi oběma městy Liberec a Zittau, tj. 
Hrádek nad Nisou, Chrastava a Bílý Kostel, Herrnhut aj.).  

- workshopy budou vedeny expertem na dané téma facilitační metodou.  
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- závěry z jednotlivých workshopů budou zapracovávány do průběžně zpracovávané strategické koncepce aglomerace Liberec – 
Zittau.  

- na workshopy bude přizvána i odborná veřejnost či jiní hosté, kteří budou schopni pozitivním způsobem přispět k tvorbě společné 
strategie.  

5. Výměna úředníka/odborníka 

- s ohledem na reálnou potřebu sbližovat obě samosprávy je navržena aktivita, která spočívá v krátkodobé (max. 2 měsíce) výměně 
úředníků/odborníků.  

- tito vyslanci by po danou dobu žili v sousedním městě, kde by byli zapojeni do řešení standardní agendy příslušného odboru. 

- dopolední program by byl věnován intenzívní individuální výuce cizího jazyka, tj. dva dopolední bloky po 1,5 hodině. Byl by 
vyučován jazyk všeobecný i odborný dle potřeby a schopností daného vyslance.  

- vyslanému zaměstnanci bude hrazena jeho mzda a navíc mu budou vyúčtováno stravné a kapesné dle zákoníku práce paragraf 188 
(262/2006 Sb.). Tyto „vícenáklady“ nad standardní mzdu budou vyúčtovány v/p dotace, tj. až 90 % hrazeno z EFRR EU.    

6. Final Meeting (Závěrečná konference) 

- závěrečná konference, které se zúčastní všichni aktivní i pasivní aktéři projektu. Kooperační projektoví partneři představí 
strategickou koncepci a Lead partner projektu představí srovnávací brožuru obou měst. Dále budou prezentovány další výstupy 
projektu a budou řešeny další kroky ke sbližování obou měst a samospráv.  

 

Popis aktivity 
zahájení  

měsíc/rok 
ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze 

Příprava projektové žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – 
Česká republika 2014 - 2020  03/2016  04/2016 

Příprava aktivit projektu po organizační a administrativní stránce  04/2016  09/2016 

Monitorovací výbor Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 
2014 - 2020  14. 9. 2016  n/r 

Realizační fáze 

Kick of Meeting – Zahajovací konference projektu v Liberci (příprava a realizace) 

- zodpovídá Lead partner projektu ERN CZ Liberec 
 10/2016  11/2016 

Zadání strategického dokumentu – koncepce (veřejná soutěž, uzavření smlouvy o dílo)  

- zodpovídá projektový partner město Zittau 10/2016 
02/2017 

Zpracování srovnávací statistické brožury obou měst v aglomeraci Liberec a Zittau 

- zodpovídá Lead partner projektu ERN CZ Liberec 02/2017 
06/2017 

Workshop „Bydlení“ v Liberci 

- zodpovídá projektový partner město Liberec 03/2017 
03/2017 

Workshop „Vzdělávání“ v Zittau 

- zodpovídá projektový partner město Zittau 06/2017 
06/2017 

Workshop „Cestovní ruch a Marketing“ v Zittau 

- zodpovídá projektový partner město Zittau 10/2017 
10/2017 

Workshop „Životní prostředí“ v Zittau 

- zodpovídá projektový partner město Zittau 03/2018 
03/2018 

Workshop „Mobilita“ v Liberci 

- zodpovídá projektový partner město Liberec 06/2018 
06/2018 
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Final meeting – Závěrečná konference projektu v Zittau (příprava a realizace), prezentace 
strategického dokumentu – koncepce  

- zodpovídá projektový partner město Zittau 08/2018 

09/2018 

Přijetí koncepce usnesením v Zastupitelstvech obou měst, tj. Liberec i Zittau 09/2018 09/2018 

Udržitelnost 

Příprava a realizace projektů, které vycházejí z opatření strategického dokumentu – koncepce  10/2018 n/r (min. 
09/2023) 

Rizika projektu  (co může ohrozit klíčové aktivity či finanční a provozní řízení projektu + opatření pro snížení rizik) 

Riziko projektového partnera projektu: nedodržování aktivit a harmonogramu projektu dle projektové žádosti a podmínek 
dotačního titulu, nedostatečná komunikace při realizaci projektu a nedodržování vzájemných dohod. Nízké riziko.  

- opatření: projektoví partneři se již spolu zrealizovali či realizují některé projekty, projektoví partneři se navzájem dobře znají a 
jejich současná spolupráce vyplývá z předchozích pozitivních zkušeností při přípravě projektů či jejich realizace.  

 

 

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

• Statutární město Liberec a město Žitava (bude stanoven základ pro budoucí spolupráci obou samospráv v jednotlivých 
oblastech, získání argumentace a podkladu pro další projekty kofinancované z prostředků EU či jiných dotačních titulů, získání 
cenných zkušeností při spolupráci na společných přeshraničních projektech, získání vazeb a kontaktů v sousedním městě díky 
realizaci projektu) 

• Soukromý podnikatelský sektor (budou identifikovány možnosti a příležitosti, jejichž naplnění bude mimo jiné uskutečnitelné 
díky zapojení subjektů z podnikatelského sektoru, realizací nových podnikatelských aktivit, rozšířením stávajících 
podnikatelských aktivit apod.) 

• Neziskové organizace (budou identifikovány možnosti a příležitosti, jejichž naplnění bude mimo jiné uskutečnitelné díky 
zapojení subjektů z neziskového sektoru, realizací nových aktivit, rozšířením stávajících aktivit apod.) 

• Obyvatelé a návštěvníci dotčeného území, kteří budou užívat benefitů ze spolupráce obou měst (nové pracovní příležitosti, 
nové dosud neobjevené destinace pro cestovní ruch, vytváření prostoru pro nové kulturní přeshraniční projekty apod.) (viz 
kapitola „Přínosy projektu“) 

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?) 
Spolupráce měst zahrnuje širokou škálu aktivit, které se dotýkají všech a přinášejí prospěch jak občanům, tak městu samotnému. 

Co partnerská spolupráce přináší městům: 

• vytváří prostor pro výměnu zkušeností a učení se navzájem; 
• zlepšuje výkon správy obce, a tím zvyšuje kvalitu života občanů; 
• vytváří prostor pro řešení společných problémů a témat; 
• zviditelňuje město/obec v zahraničí, a tím podporuje turistický ruch; 
• umožňuje spolupráci na projektech financovaných z programů Evropské unie; 
• vytváří prostor pro navazování obchodních a ekonomických vztahů; 
• má pozitivní vliv na rozvoj města/obce; 
• přináší zpestření do života obce; 
• podporuje dle zvolených aktivit zapojení občanů do života obce. 

Co partnerská spolupráce měst přináší občanům: 

• rozvíjí toleranci a poznávání jiných kultur, historie a tradic; 
• zapojuje široké spektrum skupin občanů obce; 
• umožňuje navazování přátelských i profesních vazeb mezi občany partnerských měst ; 
• podporuje sounáležitost komunity a rozvíjí občanskou společnost; 
• zvyšuje jazykovou vybavenost účastníků. 

Obecný přínos: 

• přispívá k mírovému soužití národů v Evropě a ve světě; 
• přispívá k rozšiřování obecného povědomí a znalostí; 
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• vytváří solidaritu mezi samosprávami a občany. 

Výstupy projektu  (hmatatelné – fyzické výsledky projektu) 

1. Strategická koncepce a Zásobník projektů 

Hlavním výstupem projektu je vypracování strategického dokumentu, který bude obsahovat zásobník projektů, z kterého bude 
možné čerpat přeshraniční projekty pro vymezené území, jak v současném, ale i budoucím programovém období. Samosprávy si 
jako vhodná témata pro strategický dokument stanovila oblasti Bydlení, Mobility, Životního prostředí, Vzdělávání a Cestovní ruch 
spolu s Marketingem. 

Koncepce bude cíleně rozdělena na dvě části. První, analytická část, bude věnována popisu výchozího stavu, analýze existujících 
vztahů a identifikování potřeb a možností v daného území. Druhá část koncepce bude zahrnovat opatření a doporučení pro stanovení 
dalšího směru vývoje a společné vize. Následně z těchto doporučení vznikne zásobník projektů, z kterého bude možné čerpat 
vhodné příležitosti pro Fond Malých Projektů v rámci programu Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 
2020 aj. 

2. Vytvoření prostoru pro společný dialog na konkrétní daná témata 

V rámci projektu je plánováno celkem 5 tematických workshopů, která tematicky navazují na stěžejní oblasti připravované 
strategické koncepce. K účasti na tyto workshopy budou přizváni zástupci projektových partnerů, tj. obou samospráv a obou 
zájmových sdružení obcí v euroregionu Nisa na obou stranách hranice. Současně budou na setkání pozváni i zástupci ostatních obcí 
v území mezi městy Liberec a Zittau, jež projevily zájem o spolupráci. Workshopy budou vedeny facilitační metodou a závěry, které 
z těchto workshopů poplynou, budou zapracovány zhotovitelem a zpracovatelem do strategického dokumentu – společné koncepce. 

3. Sbližování obou samospráv prostřednictvím vyslanců úředníků/odborníků 

S ohledem na reálnou potřebu sbližovat obě samosprávy je navržena aktivita, která spočívá v krátkodobé (max. 2 měsíce) výměně 
úředníků/odborníků. Tito vyslanci by po danou dobu žili v sousedním městě, kde by byli zapojeni do řešení standardní agendy 
příslušného odboru. Dopolední program by byl věnován intenzívní individuální výuce cizího jazyka, tj. dva dopolední bloky po 1,5 
hodině. Byl by vyučován jazyk všeobecný i odborný dle potřeby a schopností daného vyslance. Vyslanému zaměstnanci bude 
hrazena jeho mzda a navíc mu budou vyúčtováno stravné a kapesné dle zákoníku práce paragraf 188 (262/2006 Sb.). Tyto 
„vícenáklady“ nad standardní mzdu budou vyúčtovány v/p dotace, tj. až 90 % hrazeno z EFRR EU.    

 

Vazba na jiné projekty: (pouze je-li relevantní) 
� Obě města spolu již spolupracovala při přípravě a realizaci úspěšného hasičského projektu v roce 2009 pod názvem 

„Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“. I v tomto projektu byl Lead partnerem projektu 
ERN CZ a projektovými partnery byly kromě obou samospráv Liberce a města Zittau ještě Česká Lípa, Nový Bor a 
Příšovice.  

� V roce 2015 se obě města opět spojila, aby připravila společný hasičský projekt pod názvem „4 města zachraňují přes 
hranice“. Lead partnerem tohoto projektu je město Liberec. Město Zittau vystupuje v projektu jako projektový partner 
společně s městy Hrádek nad Nisou a Herrnhut. Dle informací z projednání monitorovacího výboru ze dne 15. 3. 2016 byla 
projektová žádost úspěšná. Realizace projektu započne dle harmonogramu v 04/2016.  

 

B. Projektový tým 
Návrh projektového týmu  

Ing. Lucie Noswitz, odbor 
strategického rozvoje a dotací, 
vedoucí oddělení získávání 
dotací 

Koordinátor p řípravy projektu 

Ing. Dana Štefanová, odbor 
strategického rozvoje a dotací, 
vedoucí oddělení strategické 
koncepce  

Koordinátor realizace projektu 
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Bc. Lucie Blažková, odbor 
strategického rozvoje a dotací, 
specialista pro zapojování 
veřejnosti do rozhodování 

Koordinátor workshopů, kick of meeting a final meeting 

Eva Troszoková, odbor 
strategického rozvoje a dotací, 
specialista pro přípravu a řízení 
projektů  

Finanční manažer projektu 

  

C. Rozpočet a financování – kalkulace rozpočtu přiložena v příloze tohoto dokumentu 

Položka odhadované náklady v Kč 

Příprava projektu  

Překlady CZ/DE textu pro projektovou žádost  

CELKEM 10 000,- 

Realizace projektu 

Kick of Meeting  

Workshop „Bydlení“   

Workshop „Mobilita“  

Final Meeting  

CELKEM                                                                                                                                                                               549 024,- 

Rozpočet provozu roční  

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné  

Náklady na materiál, vodu a energii  

Náklady na nákup služeb  

Náklady budov a staveb (odpisy)  

Náklady na stroje, zařízení a inventář  

Náklady na nehmotný majetek  

Ostatní náklady provozu akce  

CELKEM 981 857,30 

CELKEM                                                                                                                                                                         1 530 881,30 

Zdroje financování projektu: 

Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 
2014 - 2020 

Očekávaná částka % kofinancování  

Prioritní osa: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 

1 301 249,11 Kč 85 % z EFRR 
EU 

Oblast podpory: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi 

76 544,07 Kč 5 % ze SR ČR 

Financování projektu: max. 90 % uznatelných nákladů Projektu, tj. 85 % z EFRR 
EU a 5 % ze státního rozpočtu ČR 

153 088,13 Kč 10 % vlastní 
zdroje SML 

Financování projektu:  
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rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2015  0  0 0    

2016 5 586  
50 274  

55 860   
Dotace z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – 
ČR 2014 - 2020 

2017 83 074,13  
747 667,17  

830 741,30   
Dotace z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – 
ČR 2014 - 2020 

2018 64 428  
579 852  

644 280   
Dotace z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – 
ČR 2014 - 2020 

běžný 
provoz 0  0  0    

CELKEM 153 088,13  1 377 793,17 1 530 881,30    

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj 
a dotace 

Vlastník projektu (příslušný odbor) 

příprava Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Odbor strategického rozvoje a dotací 

realizace  Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Odbor strategického rozvoje a dotací 

 provoz Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Odbor strategického rozvoje a dotací 

Záměr zpracoval: Ing. Lucie Noswitz 
+420 485 243 
576 noswitz.lucie@magistral.liberec.cz  

Schváleno projektovou kanceláří 
dne dne 14. 3. 2016   

Schváleno RM  dne 22. 3. 2016   č. usnesení   
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Kooperationsprogramm 
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020 

 
Kooperationsvertrag 

zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/n  

  

Program spolupráce 
Česka republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

 
Smlouva o spolupráci 

mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery  
 

 

62
00

6 
 0

7/
15

   
  S

ei
te

 1
 v

on
 1

3 

 

 

Auf Grundlage  
 
• Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Ge-
samthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

• Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Ko-
häsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347 
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonde-
ren Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,  

• Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstüt-
zung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie 

• auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und 
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene 
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Na základě  
 
• Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném roz-
počtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední 
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle In-
vestice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolu-
práce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a 

• právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě naříze-
ní (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM) 
č. 966/2012, v platném znění  

• Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č. 
2014TC16RFCB017), v platném znění a 

• Společného realizačního dokumentu, v platném znění 
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sung, 
• des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen 
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017), 
in der jeweils geltenden Fassung und 

• des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fas-
sung  

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperati-
onspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benann-
ten Projekts geschlossen. 
 

 se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními part-
nery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci. 

 

Lead-Partner  Lead partner  
     

Firma / Einrichtung  Firma / instituce  

Euroregion Nisa  Euroregion Nisa 
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Martin Půta, Vorsitzende des Rates der 
Euroregion Neisse 

 Martin Půta, Předseda Rady Euroregionu Nisa 

     

Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort  

 Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

1. máje 858/26, 46007  Liberec  1. máje 858/26, 46007  Liberec 
 

Projektpartner  Projektový partner  
       

Projektpartner 1   Projektový partner 1 
     

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Statutärische Stadt Liberec  Statutární město Liberec 
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  

Tibor Batthyány, Oberbürgermeister  Tibor Batthyány, primátor 
     

Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 
       

 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.   

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2   Projektový partner 2 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Stadtverwaltung Zittau  Město Zittau 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Thomas Zenker, Oberbürgermeister  Thomas Zenker, primátor 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Markt 1, 02763  Zittau  Markt 1, 02763  Zittau 
       

 

Projektpartner 3   Projektový partner 3 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Euroregion Neisse e. V.  Euroregion Neisse e. V. 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  

Watterott Gerhard, Geschäfgsführer Euroregion Neisse, e.V.  Watterott Gerhard, Obchodní ředitel Euroregion Neisse, e.V. 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Hochwaldstrasse 29, 02763  Zittau  Hochwaldstrasse 29, 02763  Zittau 
       

 
 
 

Präambel 
 
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement 
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu 
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel 
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Pro-
jekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber 
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des 
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen 
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige 
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen 
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine 
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen 
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist 
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Pro-

 Preambule  
 
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting 
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU, 
vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci pro-
jektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead part-
ner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové 
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa 
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní 
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead part-
nerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového 
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spo-
lupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem 
a projektovým partnerem / projektovými partnery. 
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jektpartner/n. 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel) 
 

 § 1 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu) 
 

 ALiZi: Agglomeration Liberec - Zittau: Unterstützung gegenseitiger 
Zusammenarbeit, Entwicklung und Prosperität 

  ALiZi: Aglomerace Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a 
prosperity 

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich 
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung 
Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch 
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird. 
 

 Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují 
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní 
dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům 
na vědomí. 
 

 

§ 2 
Projektzusammenarbeit 

 
1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Er-

arbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben. 
 

 § 2 
Spolupráce v rámci projektu 

 
1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu, 

uvedeného v § 1. 

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Pro-
jekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten 
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperati-
onspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben 
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind 
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hin-
sichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.  

 

 2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti pro-
jektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na 
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera 
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jed-
notlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projekto-
vé žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich 
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně zá-
vazné. 

3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Ab-
schluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen. 

 3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat 
vhodným způsobem i po ukončení projektu. 
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§ 3 
Antragsverfahren 

 
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene 

Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen. 

 § 3 
Postup p ři podávání žádostí 

 
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolu-

práci je jednou z příloh projektové žádosti. 
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche 

Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des 
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfah-
rens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

 2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout 
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou po-
třebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí 
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den 
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt voll-
umfänglich zur Kenntnis. 

 3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové part-
nery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném roz-
sahu s jejím obsahem. 

4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die 
Ablehnung des Projektantrags. 

 4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové part-
nery o zamítnutí projektové žádosti. 

 
 

§ 4 
Projektförderung 

 
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen. 

 § 4 
Podpora projektu 

 
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung 
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in 
Betracht kommen. 

 2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicháze-
jí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí do-
tace. 

 
 

§ 5 
Vertretung der Projektpartner, Haftung 

 
1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevoll-

mächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten 
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung 
beteiligten Stellen zu vertreten. 

 § 5 
Zastupování projektových partner ů, odpov ědnost za škodu 

 
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují 

a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného 
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se 
na řízení programu. 

2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie 
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdoku-
ment sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle 
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperati-
onspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht da-
raus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er die-
sen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen. 

 2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpi-
sy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného reali-
začního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povo-
lení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen 
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi / 
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit. 

3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertrag-
lichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zu-
wendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen 

 3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen 
z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost 
lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projek-
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Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen. tového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla. 
4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln, 

haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfal-
lenden Betrag der Förderung.1 

 4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení do-
tačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead 
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.1 

 
 

§ 6 
Pflichten der Kooperationspartner 

 
Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet, 

 § 6 
Povinnosti koopera čních partner ů 

 
Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni, 

1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwen-
dungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen, 

 1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí 
dotace, které se ho/jich týkají, 

2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landes-
sprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen2, 

 2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady, 
které jsou nutné pro vyúčtování2, 

3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e 
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt 
unter Angabe des Datums zu unterrichten, 

 3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/ 
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu 
s uvedením příslušného data, 

4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn 
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt än-

dert oder  
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachver-

halte vorliegt, 

 4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud: 
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo 
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď 

smlouvy), 
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europä-

ischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen  Seite aus-
schließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher 
Bestimmungen gesetzlich3 verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum 
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel 
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der 
tschechischen  Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

 5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské 
právní předpisy v platném znění. Na německé  straně toto ustanovení platí 
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zá-
konem o zadávání veřejných zakázek3. Ve všech ostatních případech je 
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné 
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české  straně je nutno dodržet 
příslušné předpisy v platném znění. 

 

                                                
1 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
2 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
3 §§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – 
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabege-
setz – SächsVergabeG)). 
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§ 7 
Belegprüfung und Auszahlung 

 

 § 7 
Kontrola doklad ů a výplata prost ředků 

 

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung not-
wendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz 
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages). 

 1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčto-
vání, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této 
smlouvy). 

2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in 
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen. 

 2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají 
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace. 

3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel un-
abhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der 
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen 
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähi-
gen Betrag zur Prüfung vor. 

 3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků ne-
závisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke 
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupis-
kou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené 
v soupisce. 

4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis so-
wie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der 
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Pro-
jektpartner zur Information. 

 4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má 
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partne-
rovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi. 

5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der 
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden 
Anteil der Fördermittel weiter4. 

 5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead 
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému 
projektovému partnerovi / projektovým partnerům4. 

 

§ 8 
Abschluss des Projektes 

 
1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die 

Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar 
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen5 bei der SAB ein. 
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach 
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der ab-
schließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen. 

 § 8 
Ukon čení realizace projektu 

 
1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projek-

tu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými 
podklady5 předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním 
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po 
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů. 

2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchge-
führten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte erge-
ben sich aus dem Projektantrag. 

 2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead 
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále 
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům. 
 

 

                                                
4 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
5 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
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§ 9 
Kürzungsvorbehalt 

 
1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallen-

den Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch 
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus. 

 § 9 
Výhrada krácení dotace 

 
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům 

úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíra-
ných specifických poplatků apod. 

2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den 
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Be-
trag an den betroffenen Projektpartner weiter. 

 2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému 
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou 
bankou. 

3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleiben-
den Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB 
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung 
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rück-
forderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforde-
rung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist 
den Betrag unverzüglich an die SAB. 
 

 3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající 
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová 
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner, 
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku le-
ad partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících 
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto 
částku Saské rozvojové bance. 

 
 

§ 10 
Kündigung des Vertrages 

 
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren 

Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus 
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem 
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in 
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn 
 

 § 10 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jed-

nomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhů-
ta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit 
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný 
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž 

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,  a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace, 
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens beantragt wurde, 
 b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho 

z kooperačních partnerů, 
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere 

durch unzutreffende Angaben, erlangt hat, 
 c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně, 

zejména na základě nepravdivých údajů, 
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektan-

trages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förde-
rung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projek-
tantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hier-
von gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungs-
leistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der An-
tragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Aus-
gaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben 
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig. 

 d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt 
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projek-
ty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové 
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu 
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Ty-
to výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů 
kooperačního partnera, u kterého vznikly. 
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e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzei-
tig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich 
abweicht, 

 e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho 
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených 
v žádosti, 

f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsver-
trag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder ge-
gen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt, 

 f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel 
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způ-
sobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy 
o poskytnutí dotace, 

g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Vorausset-
zungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht 
erfüllt werden. 

 g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se 
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci. 

2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses 
Vertrages zu unterrichten. 

 2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku 
o odstoupení od této smlouvy. 

3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den 
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw. 
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projekt-
durchführung gewährleistet werden kann. 

 3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat 
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partne-
ry nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partne-
ry, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu. 

4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein 
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos 
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat. 

 4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi 
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho ko-
operačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za 
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti. 

 
 

§ 11 
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner 

 
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB ge-

genüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Förder-
mittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen. 

 § 11 
Vymáhání dota čních prost ředků od projektových partner ů 

 
1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Sas-

kou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen 
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi. 

2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück, 
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen 
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel.6 Vorstehender Satz 
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projekt-
partner. 

 2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí 
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo6, ve 
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta za-
kládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi. 

 
 

                                                
6 Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpart-

ner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči 
Svobodnému státu Sasko. 
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§ 12 
Verzinsung der Rückforderung 

 
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar 

 § 12 
Zúro čení vymáhaných dlužných částek 

 
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice 

a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen ei-
nes Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens 

 a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho 
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení. 

b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.  b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi 
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 

1303/2013. 
 2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení 

(ES) č. 1303/2013. 
 

§ 13 
Aufbewahrungspflichten 

 
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbele-
ge auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen 
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum 
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist 
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der 
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.  
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege 
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit. 
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinba-
ren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbe-
wahrungsfrist. 

 § 13 
Povinnosti archivace doklad ů 

 
Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávně-
ného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto 
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stano-
vena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojo-
vé banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání pro-
středků. 
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů. 
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery. 
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokla-
dů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové 
lhůtě pro archivaci dokladů. 

 

§ 14 
Auskunftspflicht 

 
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den 

beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechi-
schen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwick-
lung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprü-
fungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu er-
teilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren. 

 § 14 
Informa ční povinnost 

 
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Ev-

ropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sas-
ko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové ban-
ce, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným 
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjek-
tů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů 
a dokladů o činnosti. 

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der 
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflich-
tet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht. 

 2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, 
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti. 
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§ 15 
Prüfungsrecht 

 
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat 
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen 
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der 
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in 
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ord-
nungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie 
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen 
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner 
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten je-
weils ein Betretungsrecht ein. 
 

 § 15 
Kontrolní právo 

 
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném 
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, ja-
kož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České re-
publiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů 
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat na-
hlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie. 
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři 
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky 
a do svých objektů. 

 

§ 16 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine 
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine 
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie 
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in 
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten. 

 § 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo čás-

tečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních 
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu ne-
dostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní stra-
ny zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, ja-
kou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčin-
nosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku 
v právní úpravě. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 

 2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud 
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze 
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu. 

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner 
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist die Tschechische Republic. 

 3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní 
příslušnost je Česká republika. 

4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.  4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiter-
verfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist. 

 5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností, 
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí koope-
račních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu. 

 
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung er-

gänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Re-
gelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die 
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig. 
 

 6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustano-
veními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu 
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16. 
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§ 17 
Ergänzende Vereinbarungen (optional) 

 
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen 
vornehmen] 

 § 17 
Doplňující ujednání (volitelná) 

 
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení] 

x  x 

 

Unterzeichnung durch den Lead-Partner  Podpis lead partnera  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

Liberec, 4. 4. 2016 

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

       Bc. Martin Půta, Předseda Rady Euroregionu Nisa 
 

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner  Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partner ů 
     

Projektpartner 1   Partner projektu 1  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

Liberec, 4. 4. 2016 

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

       Tibor Batthyány, primátor 
 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.   

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2  Projektový partner 2  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Zittau, 4. 4. 2016 

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Thomas Zenker, Oberbürgermeister        
 

Projektpartner 3  Projektový partner 3  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Zittau, 4. 4. 2016 

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Gerhard Watterott, Geschäfgsführer Euroregion Neisse, e.V.        
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EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPIS Ů 

Zastupitelné komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. 
Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „Emitent“), v celkové předpokládané 
jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), s pohyblivým úrokovým 
výnosem ve výši určené dle článku 5 těchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován níže), 
splatné v roce 2025 (dále jen „Emise“ a jednotlivé komunální dluhopisy vydávané v rámci Emise dále 
jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem 
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“). 

Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Emitenta č. 209/09 ze dne 29.10.2009. 
Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 12/12 428/2010-124 s emisí Dluhopisů dne 10.3.2010. 
Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“ ) č.j. 
2010/5735/570 ke sp.zn. Sp/2010/103/572 ze dne 21.6.2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010 
a rozhodnutím ČNB č.j. 2010/6117/570 ke sp.zn. Sp/2010/123/572 ze dne 8.7.2010, které nabylo 
právní moci dne 8.7.2010. Dluhopisům byl přidělen identifikační kód ISIN CZ0001500102. Název 
Dluhopisů je Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025. 

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti 
administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů vykonávat společnost 
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále dle kontextu 
též jen „ČS“ nebo „Administrátor “). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti 
s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti 
s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou 
mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy 
s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován 
níže) v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován níže). 

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.3.2. těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti 
agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat 
ČS. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů 
v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti 
(ČS nebo taková jiná osoba dále také jen „Agent pro výpočty“). 

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti kotačního 
agenta Emise související s přijetím Dluhopisů k obchodu na regulovaném trhu vykonávat ČS (dále dle 
kontextu též jen „Kotační agent“). Emitent požádal prostřednictvím Kotačního agenta o přijetí 
Dluhopisů k obchodu na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“), a to 
nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování 
na volném trhu BCPP budou Dluhopisy kótovanými cennými papíry. 

1. Základní charakteristika Dluhopisů 

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů 

Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě, mají formu na doručitele a předpokládaný počet 
Dluhopisů je 200 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (deset miliónů korun českých). 
Jednotlivé Dluhopisy jsou ve svém souhrnu zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez 
kupónů vydaným v souladu s § 35 Zákona o dluhopisech (dále jen „Sběrný dluhopis“). Sběrný 
dluhopis bude k Datu emise (jak je tento pojem definován níže) uložen do úschovy a správy 
u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ: 110 05, 
Česká republika, IČ: 25081489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka č. 4308 (dále jen „CDCP“), jenž zároveň povede samostatnou evidenci Vlastníků 
dluhopisů (jak je tento pojem definován níže). Na celkové jmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu se 
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Vlastníci dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) podílejí určitým počtem kusů Dluhopisů, aniž 
je těmto Dluhopisům přidělováno pořadové číslo. Sběrný dluhopis je společným vlastnictvím 
vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. V případě, že dojde k předčasnému splacení některých 
Dluhopisů, kterými se Vlastníci dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) podílejí na celkové 
jmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu, pak se celková jmenovitá hodnota Sběrného dluhopisu sníží. 
Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu je vlastníkem takového počtu jednotlivých Dluhopisů, který 
odpovídá velikosti jeho podílu na Sběrném dluhopisu, a má veškerá práva, která přísluší Vlastníkovi 
dluhopisu (jak je tento pojem definován níže) (včetně práva na výplatu výnosu z Dluhopisu). 
S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva. 

1.2. Vlastníci dluhopisů 

Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „Vlastník dluhopisů“) je osoba, která je podle platných právních 
předpisů v evidenci vedené CDCP evidována jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým 
počtem kusů Dluhopisů. Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené 
provozovny (jak je tento pojem definován níže) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor 
pokládat každého Vlastníka dluhopisů za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět 
mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.  

1.3. Převod Dluhopisů 

K převodu podílů, kterými se příslušný Vlastník dluhopisu podílí na Sběrném dluhopisu, dochází 
registrací tohoto převodu v evidenci vedené CDCP. Převoditelnost Dluhopisů není omezena, avšak 
jakákoli změna v evidenci CDCP k určitému datu či v určitý den se považuje za změnu provedenou až 
v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v evidenci Vlastníků dluhopisů vedené CDCP 
s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna. 

1.4. Oddělení práva na výnos 

Oddělení práva na výnos z Dluhopisu se vylučuje. 

1.5. Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta 

Dne 29. dubna 2009 bylo provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) na stupni 
Aa2.cz od agentury Moody’s Central Europe a.s., se sídlem Washingtonova 17, Praha 1, PSČ: 110 00, 
IČ: 256 45 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
5203 podle Národního systému udělování ratingu pro Českou republiku (tzv. National Scale Rating). 

1.6. Některé závazky Emitenta 

Emitent se zavazuje, že bude vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu 
Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných 
podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně. 

2. Datum Emise, Emisní lhůta, objem Emise, Emisní kurz a úpis Dluhopisů 

2.1. Datum emise 

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 16.7.2010 (dále jen „Datum emise“) . 

2.2. Emisní lhůta 

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dne 28.6.2010 a skončí v den, který je Datem 
emise (dále jen „Emisní lhůta“) . Dluhopisy budou vydány k Datu emise. 
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2.3. Celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů 

K Datu emise zamýšlí Emitent vydat Dluhopisy v celkovém objemu 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy 
korun českých). Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i v menším objemu než je předpokládaná 
celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty 
oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky, 
celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, avšak jen v případě, že taková celková 
jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je nižší než předpokládaná celková jmenovitá hodnota 
emise Dluhopisů. 

2.4. Emisní kurz 

Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % (sto procent) jejich jmenovité 
hodnoty (dále jen „Emisní kurz“). 

2.5. Způsob a místo úpisu Dluhopisů 

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi převážně v České republice vybraným kvalifikovaným 
investorům (domácím nebo zahraničním) (ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu), a to 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako vedoucí manažer Emise zajišťovat ČS 
(dále též „Vedoucí manažer“). Vedoucí manažer má upisovací závazek v souladu se smlouvou 
o upsání uzavřenou mezi Emitentem a Vedoucím manažerem (dále jen „Smlouva o upsání“). 

Dluhopisy budou vydány okamžikem, kdy bude Sběrný dluhopis uložen u CDCP a podíly na Sběrném 
dluhopisu připsány na účty jednotlivých prvonabyvatelů v evidenci Vlastníků dluhopisů vedené 
CDCP oproti zaplacení Emisního kurzu (resp. emisní ceny) na účet Emitenta uvedený ve Smlouvě 
o upsání. 

Emitent ani Vedoucí manažer nezamýšlejí Dluhopisy k Datu emise veřejně nabízet ve smyslu 
§ 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, avšak nevylučují, že po Datu emise budou 
Dluhopisy veřejně nabízeny v rámci sekundárního trhu. 

3. Status 

3.1. Status závazků Emitenta 

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta zajišťované 
zástavním právem ve prospěch Agenta pro zajištění k Nemovitostem (jak jsou tyto pojmy definovány 
níže), které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči 
všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným způsobem zajištěným závazkům 
Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních 
předpisů. 

3.2. Zajištění Dluhopisů a Agent pro zajištění 

3.2.1. Zajištění Dluhopisů 

Závazky Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou v souladu s článkem 3.2.5 těchto 
Emisních podmínek zajišťovány ve prospěch Agenta pro zajištění (jak je tento pojem definován níže) 
zástavním právem prvního pořadí k následujícím  nemovitostem (dále jen „Zajištění“): 
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(A)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 

129/1 202 zastavěná plocha a nádvoří 
129/2 164 zastavěná plocha a nádvoří 
130 691 zastavěná plocha a nádvoří 
170 1069 zastavěná plocha a nádvoří 
471 533 zastavěná plocha a nádvoří 
472 252 zastavěná plocha a nádvoří 
473 545 zastavěná plocha a nádvoří 
474 218 ostatní plocha 
496/2 1082 se svou součástí, budovou č.p. 1359 
862 224 zastavěná plocha a nádvoří 
864 201 zastavěná plocha a nádvoří 
1404/1 2419 ostatní ploch 
1405/1 3024 ostatní plocha 
1414 3164 zastavěná plocha a nádvoří 
1415 2846 ostatní plocha 
1416 4281 ostatní plocha 
1417 14631 ostatní plocha 
1418 1438 trvalý travní porost 
1422 1389 ostatní plocha 
1616 489 zastavěná plocha a nádvoří 
1638 684 zastavěná plocha a nádvoří 
1645 527 zastavěná plocha a nádvoří 
1797/1 342 zastavěná plocha a nádvoří 
2033 1236 zastavěná plocha a nádvoří 
2034 1658 zastavěná plocha a nádvoří 
2594/1 1743 zahrada 
2594/2 671 zahrada 
2595 84 zastavěná plocha a nádvoří 
2596 203 zahrada 
2597 1055 zastavěná plocha a nádvoří 
2598 331 zastavěná plocha a nádvoří 
2601 828 zahrada 
2920/3 2465 zahrada 
2922 955 zastavěná plocha a nádvoří 
2923/4 17 ostatní plocha 
2923/5 55 ostatní plocha 
2923/6 111 zahrada 
3211/1 3034 ostatní plocha 
3212/1 6167 zastavěná plocha a nádvoří 
4020 578 zastavěná plocha a nádvoří 
4022 432 zastavěná plocha a nádvoří 
4543 1653 ostatní plocha 
4545/1 2649 ostatní plocha 
4545/2 2823 ostatní plocha 
4545/3 1294 zastavěná plocha a nádvoří 
4545/4 1853 zastavěná plocha a nádvoří 
5379/1 2965 ostatní plocha 
5379/5 870 ostatní plocha 
5379/6 3200 ostatní plocha 
5379/8 648 ostatní plocha 
5379/9 1154 ostatní plocha 
5389 4139 zastavěná plocha a nádvoří 
5391/1 5661 zahrada 
5391/4 74 zastavěná plocha a nádvoří 
5395/1 9553 ostatní plocha 
5406 15031 zahrada 
5407/1 2669 ostatní plocha 
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Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 

5407/2 1846 ostatní plocha 
5407/7 1254 zastavěná plocha a nádvoří 
5407/8 7876 ostatní plocha 
5407/10 927 ostatní plocha 
5407/11 836 ostatní plocha 
5407/14 599 ostatní plocha 
5407/15 370 ostatní plocha 
5408 5529 zastavěná plocha a nádvoří 
5828/1 7057 ostatní plocha 
6400 18934 lesní pozemek 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec I-Staré Město, č.p. 9 bydlení 862 
Liberec I-Staré Město, č.p. 11 bydlení 864 
Liberec I-Staré město, č.p. 183 obč.vyb 471 
Liberec I-Staré město, č.p. 184 obč.vyb 472 
Liberec I-Staré Město, č.p. 344 jiná st. 2034 
Liberec I-Staré Město, č.p. 425 obč. vyb 3212/1 
Liberec I-Staré město, č. p. 468 obč.vyb 473 
Liberec I-Staré město, č.p. 689 bydlení 5408 
Liberec I-Staré město, č.p. 831 bydlení 5389 
Liberec I-Staré Město, č.p. 1278 obč. vyb 2922 
Liberec II-Nové Město, č.p. 8 obč. vyb 170 
Liberec II-Nové Město, č.p. 259 bydlení 1797/1 
Liberec III-Jeřáb, č.p. 139 bydlení 1616 
Liberec III-Jeřáb, č.p. 264 bydlení 1645 
Liberec III-Jeřáb, č.p. 268 bydlení 1638 
Liberec III-Jeřáb, č.p. 851 jiná st. 4545/4 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 32 obč. vyb 130 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 56 jiná st. 129/1 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 59 jiná st. 129/2 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 144 bydlení 4022 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 339 bydlení 4020 
Liberec V-Kristiánov, č.p. 9 bydlení 2598 
Liberec V-Kristiánov, č.p. 41 prům.obj 2597 
bez čp/če prům.obj 2595 
bez čp/če jiná st. 4545/3 
bez čp/če obč.vyb 5407/7 
bez čp/če obč. vyb 2033 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané 
na listu vlastnictví č. 1. 

(B)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
St. 60/1 163 zastavěná plocha a nádvoří 
405/7 3908 lesní pozemek 
450/6 4538 lesní pozemek 
466/1 1651 lesní pozemek 
483/1 444 lesní pozemek 
988/4 366 lesní pozemek 

Příloha usnesení č. 222/2016
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Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
988/5 265 lesní pozemek 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XXXIII-Machnín, č.p. 1 bydlení St. 60/1 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 689823 Machnín a jsou zapsané 
na listu vlastnictví č. 1. 

(C)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
114 556 zastavěná plocha a nádvoří 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec IX-Janův Důl, č.p. 77 bydlení 114 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682241 Janův Důl u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(D)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
330 337 zastavěná plocha a nádvoří 
367 606 zastavěná plocha a nádvoří 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec X-Františkov, č.p. 89 bydlení 330 
Liberec X-Františkov, č.p. 109 bydlení 367 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(E)  

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Příloha usnesení č. 222/2016
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Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a pozemku Budova Parcely 

262/8 byt 372/26917 
Liberec X-Františkov, č.p. 
262, 263, LV 705, byt. dům, 
na parcele 892/4, 892/5 

892/4, zastavěná 
plocha a nádvoří, 
233 m2 
892/5, zastavěná 
plocha a nádvoří, 
235 m2 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 968. 

(F)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
3 313 zastavěná plocha a nádvoří 
690/1 773550 lesní pozemek 
690/2 5399 lesní pozemek 
690/11 3916 lesní pozemek 
690/12 693 lesní pozemek 
690/31 99 lesní pozemek 
690/32 43 lesní pozemek 
690/73 260021 lesní pozemek 
690/74 21776 lesní pozemek 
711/3 5003 lesní pozemek 
711/14 1004 lesní pozemek 
749/9 515 lesní pozemek 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XIX-Horní Hanychov, č.p. 230 jiná st. 3 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682462 Horní Hanychov a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(G)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
26/13 749 zastavěná plocha a nádvoří 
1353/19 756 zastavěná plocha a nádvoří 
1555 2030 lesní pozemek 
1708 456 lesní pozemek 
1717/1 787 lesní pozemek 
1928 603 lesní pozemek 
1932 17067 lesní pozemek 
1956 1196 lesní pozemek 
1957 2135 lesní pozemek 
1960 2517 lesní pozemek 
1961/1 621 lesní pozemek 
1962/2 1654 lesní pozemek 
1963 4397 lesní pozemek 

Příloha usnesení č. 222/2016
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Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
1964/4 7726 lesní pozemek 
1968/2 2421 lesní pozemek 
1968/3 13394 lesní pozemek 
1985 6774 lesní pozemek 
1986 934 lesní pozemek 
1987 9165 lesní pozemek 
1991/1 860 lesní pozemek 
1991/2 472 lesní pozemek 
1991/3 119 lesní pozemek 
1991/4 307 lesní pozemek 
1991/5 15596 lesní pozemek 
1994 1116 lesní pozemek 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XXV-Vesec, č.p. 617 bydlení 26/13 
Liberec XXV-Vesec, č.p. 616 bydlení 1353/19 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 780472 Vesec u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(H)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
59/1 356 lesní pozemek 
59/2 5 lesní pozemek 
61 85 lesní pozemek 
138 1129 lesní pozemek 
144 682 lesní pozemek 
740 540 zastavěná plocha a nádvoří 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XVII-Kateřinky, č.p. 156 bydlení 740 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682438 Kateřinky u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(I)   

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
1554/4 121 zastavěná plocha a nádvoří 
1555/4 711 zastavěná plocha a nádvoří 
1555/6 618 zastavěná plocha a nádvoří 
1558/26 405 zastavěná plocha a nádvoří 
1558/27 647 zastavěná plocha a nádvoří 

Příloha usnesení č. 222/2016
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Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
1558/28 592 zastavěná plocha a nádvoří 
1578/8 803 zastavěná plocha a nádvoří 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec VI-Rochlice, č.p. 1172 byt. dům 
1553/9, LV: 10002 
1555/6 

Liberec VI-Rochlice, č.p. 1173 byt. dům 

1553/7, LV: 10002 
1553/8, LV: 10002 
1554/4 
1555/4 
1578/6, LV: 10002 

Liberec VI-Rochlice, č.p. 1174 byt. dům 1578/7 
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1175 byt. dům 1578/8 
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1176 byt. dům 1558/28 
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1177 byt. dům 1558/27 
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1178 byt. dům 1558/26 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(J)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
1344/7 15071 lesní pozemek 
1402 614 zastavěná plocha a nádvoří 
1845/17 484 zastavěná plocha a nádvoří 
1887/2 89 lesní pozemek 
1887/4 60307 lesní pozemek 
1933/11 10 lesní pozemek 
1933/13 4 lesní pozemek 
1934/1 1388 lesní pozemek 
1934/2 38 lesní pozemek 
1947/3 8766 lesní pozemek 
1948/1 9099 lesní pozemek 
1948/2 3154 lesní pozemek 
1948/3 1602 lesní pozemek 
1982/2 17427 lesní pozemek 
1985/2 6698 lesní pozemek 
1985/3 3291 lesní pozemek 
1985/4 412 lesní pozemek 
1990/15 18639 lesní pozemek 
1990/16 65065 lesní pozemek 
2209/13 458 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/16 484 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/18 482 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/19 484 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/20 484 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/21 483 zastavěná plocha a nádvoří 
2634/10 68782 lesní pozemek 
2634/11 3068 lesní pozemek 
2665/1 18529 lesní pozemek 
2665/2 1055 lesní pozemek 
2693/4 81490 lesní pozemek 
2693/5 31026 lesní pozemek 

Příloha usnesení č. 222/2016
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Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
2722/1 1220 lesní pozemek 
2923/4 9395 lesní pozemek 
3347/4 3601 lesní pozemek 
3347/7 39094 lesní pozemek 
3347/8 1798 lesní pozemek 
3347/12 11207 lesní pozemek 
3347/13 968 lesní pozemek 
3363 3322 lesní pozemek 
3366 1408 lesní pozemek 
3369/1 1504 lesní pozemek 
3481/1 5140 lesní pozemek 
3592/4 14014 lesní pozemek 
3652/11 4144 lesní pozemek 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 871 

jiná st. 1402 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisoum 
č.p. 1208 

byt. dům 2209/13 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1575 

byt. dům 2209/16 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1576 

byt. dům 2209/18 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1577 

byt. dům 2209/19 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1578 

byt. dům 2209/20 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1579 

byt. dům 2209/21 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1580 

byt. dům 1845/17 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785644 Vratislavice nad Nisou a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(K)   

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
393 606 zastavěná plocha a nádvoří 
436/8 1532 lesní pozemek 
460 2430 lesní pozemek 
549 69928 lesní pozemek 
748/1 21615 lesní pozemek 
783/1 47478 lesní pozemek 
783/2 643 lesní pozemek 
785 3666 lesní pozemek 
788 2852 lesní pozemek 
791 42195 lesní pozemek 
827 5146 lesní pozemek 
828 44204 lesní pozemek 
836/1 68624 lesní pozemek 
836/2 11639 lesní pozemek 
879/8 22680 lesní pozemek 
884/9 1766 lesní pozemek 

Příloha usnesení č. 222/2016
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Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
884/10 21 lesní pozemek 
889/3 15389 lesní pozemek 
1132/6 877 lesní pozemek 
1132/7 21459 lesní pozemek 
1141/1 55424 lesní pozemek 
1162 300 lesní pozemek 
1260/11 30695 lesní pozemek 
1260/12 29805 lesní pozemek 
1260/13 1799 lesní pozemek 
1301/3 47781 lesní pozemek 
1301/4 515 lesní pozemek 
1303 3163 lesní pozemek 
1304 10753 lesní pozemek 
1339 374 lesní pozemek 
1380/6 14026 lesní pozemek 
1381 18073 lesní pozemek 
1382 5848 lesní pozemek 
1386/3 9327 lesní pozemek 
1414/1 30145 lesní pozemek 
1414/2 147 lesní pozemek 
1414/7 1756 lesní pozemek 
1415/1 262 lesní pozemek 
1439/2 10662 lesní pozemek 
1777/3 12728 lesní pozemek 
1788/1 22161 lesní pozemek 
1893/3 984 lesní pozemek 
1893/4 12553 lesní pozemek 

 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XV-Starý Harcov, č.p. 292 bydlení 393 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682390 Starý Harcov jsou zapsané 
na listu vlastnictví č. 1. 

(L)   

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a pozemku 

Budova 

278/2 byt 886/4831 
Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, 
na parcele 5133, LV 11409 

278/4 byt 909/4831 
Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, 
na parcele 5133, LV 11409 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané 
na listu vlastnictví č. 4889. 

(M)   

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Příloha usnesení č. 222/2016
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Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a pozemku Budova Parcely 

667/6 byt 783/29428 

Liberec VI-Rochlice, 
č.p. 666, 667, 668, LV 
1407, byt. dům, na 
parcele 361/10, 361/11, 
361/12 

361/10, zastavěná plocha 
a nádvoří, 183 m2 

361/11, zastavěná plocha 
a nádvoří, 223 m2 

361/12, zastavěná plocha 
a nádvoří, 182 m2 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1882. 

(N)  

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a 
pozemku 

Budova 

517/1 byt 3133/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/3 byt 1656/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/4 byt 1598/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/5 byt 1785/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/6 byt 2614/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/7 byt 1721/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/8 byt 1462/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/9 byt 1533/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/10 byt 1719/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/11 byt 987/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/12 byt 1725/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/13 byt 1637/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/14 byt 1507/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/15 byt 1718/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

517/16 byt 1632/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 

Příloha usnesení č. 222/2016
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Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a 
pozemku 

Budova 

510/4 LV 1 

517 /17 byt 1706/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/1 byt 1382/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/2 byt 2368/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/3 byt 1506/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/4 byt 1429/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/5 byt 2430/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/6 byt 1546/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/7 byt 1429/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/8 byt 1825/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/9 byt 1538/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

785/10 byt 1225/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/1 byt 1496/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/2 byt 1585/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/3 byt 1634/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/4 byt 1466/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/5 byt 1524/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/6 byt 1630/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/7 byt 1613/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/8 byt 1644/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/9 byt 1524/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/10 byt 1579/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
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Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a 
pozemku 

Budova 

510/4 LV 1 

786/11 byt 1637/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/12 byt 1638/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/13 byt 1690/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/14 byt 1506/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/15 byt 1579/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/16 byt 1687/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/17 byt 1705/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/18 byt 1690/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/19 byt 1478/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/20 byt 1560/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/21 byt 1673/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

786/22 byt 1656/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/1 byt 1478/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/3 byt 1364/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/4 byt 1484/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/5 byt 1835/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/6 byt 1370/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/7 byt 1537/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/8 byt 1835/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/9 byt 1412/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/10 byt 1543/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
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Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a 
pozemku 

Budova 

510/4 LV 1 

787/11 byt 1828/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/12 byt 1401/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

787/13 byt 1173/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, 
byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 
510/4 LV 1 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané 
na listu vlastnictví č. 4471. 

(O)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
909/1 26376 lesní pozemek 
909/4 14176 lesní pozemek 
909/5 72152 lesní pozemek 
909/7 1246 lesní pozemek 
909/8 44455 lesní pozemek 
911/1 1469 lesní pozemek 
911/7 156 lesní pozemek 
911/8 7186 lesní pozemek 
912 964 lesní pozemek 
968 1095 lesní pozemek 
980/2 5565 lesní pozemek 
980/3 2846 lesní pozemek 
1131/2 134 lesní pozemek 
1276/3 625 lesní pozemek 
1276/4 101 lesní pozemek 
1670/1 5517 lesní pozemek 
1670/2 2178 lesní pozemek 
1684/1 11751 lesní pozemek 
1686 7421 lesní pozemek 
1689 7956 lesní pozemek 
1693 19381 lesní pozemek 
1694/1 12712 lesní pozemek 
1694/2 12005 lesní pozemek 
1695 9243 lesní pozemek 
1698 15065 lesní pozemek 
1700 38759 lesní pozemek 
1702 449655 lesní pozemek 
1703 1249 lesní pozemek 
1705 130587 lesní pozemek 
1706 56705 lesní pozemek 
1709/1 31519 lesní pozemek 
1709/3 75 lesní pozemek 
1709/4 440 lesní pozemek 
1711/3 6774 lesní pozemek 
1711/5 815 lesní pozemek 
1713/1 52200 lesní pozemek 
1713/2 863 lesní pozemek 
1714 994 lesní pozemek 
1715 6472 lesní pozemek 
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Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
1716 7858 lesní pozemek 
1719/1 101841 lesní pozemek 
1719/3 3400 lesní pozemek 
1719/4 62395 lesní pozemek 
1719/5 91692 lesní pozemek 
1719/6 1341 lesní pozemek 
1719/7 156 lesní pozemek 
1734/1 12159 lesní pozemek 
1735/1 6205 lesní pozemek 
1735/2 10748 lesní pozemek 
2103/4 148 lesní pozemek 
2103/7 18104 lesní pozemek 
2103/8 1041 lesní pozemek 
2103/9 736 lesní pozemek 
2115/19 340 lesní pozemek 
2227/1 9573 lesní pozemek 
2233 7492 lesní pozemek 
2234/1 533 lesní pozemek 
2234/3 9560 lesní pozemek 
2234/4 15229 lesní pozemek 
2236/1 116446 lesní pozemek 
2236/3 6708 lesní pozemek 
2236/4 9920 lesní pozemek 
2236/7 620 lesní pozemek 
2236/8 271 lesní pozemek 
2236/9 3931 lesní pozemek 
2238/1 126695 lesní pozemek 
2238/3 1122 lesní pozemek 
2238/4 773 lesní pozemek 
2238/5 8119 lesní pozemek 
2239/1 1504 lesní pozemek 
2240/2 43796 lesní pozemek 
2243 3100 lesní pozemek 
2261/4 1465 lesní pozemek 
2262/1 9136 lesní pozemek 
2262/13 41 lesní pozemek 
2262/14 3032 lesní pozemek 
2262/15 95867 lesní pozemek 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané 
na listu vlastnictví č. 1. 

(P)  

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a pozemku Budova Parcely 

669/2 byt 65/1356 

Liberec VI/Vochlice, 
4.p. 669, 670, LV 1414, 
byt. dům, na parcele 
361/2, 361/3 

361/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, 184 m2 

361/3, zastavěná plocha a 
nádvoří, 183 m2 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 2551. 
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(Q)  

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na společných 
částech domu a pozemku Budova Parcely 

836/2 byt 588/31487 

Liberec VI-Rochlice, 
č.p. 836, LV 1424, 
byt. dům, na parcele 
1429/58 

1429/58, zastavěná plocha 
a nádvoří, 370 m2 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 2086. 

(R)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
1097/2 710 lesní pozemek  
1097/5 154 lesní pozemek  
1097/6 200 lesní pozemek  
1109/2 640 lesní pozemek  
1114/1 1901 lesní pozemek  
1114/2 120 lesní pozemek  
1117/1 4802 lesní pozemek  
1129 4250 lesní pozemek  
1147/1 2871 lesní pozemek  
1148/2 933 lesní pozemek  
1148/3 67 lesní pozemek  
1149 106 lesní pozemek  
1154/3 2406 lesní pozemek  
1154/4 21 lesní pozemek  

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 626660 Dlouhý Most a jsou zapsané 
na listu vlastnictví č. 282. 

(S)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
313/2 209 lesní pozemek  
315/2 1626 lesní pozemek  
341 1728 lesní pozemek  
357/2 13304 lesní pozemek  
761/2 276 lesní pozemek  
761/3 815 lesní pozemek  
791/1 1296 lesní pozemek  
791/2 5022 lesní pozemek  
832/1 67468 lesní pozemek  
832/3 1469 lesní pozemek  
837/2 60104 lesní pozemek  
925/1 12545 lesní pozemek  
925/2 32622 lesní pozemek  
925/9 223 lesní pozemek  
925/12 26332 lesní pozemek  
925/14 31721 lesní pozemek  
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Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
925/15 370 lesní pozemek  
930/1 8426 lesní pozemek  
931/2 7710 lesní pozemek  
952/1 33728 lesní pozemek  
952/12 3063 lesní pozemek  
971/3 3879 lesní pozemek  
971/13 26814 lesní pozemek  
1006/1 10426 lesní pozemek  

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673641 Krásná Studánka a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(T)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
72/1 11936 lesní pozemek 
72/6 185 lesní pozemek 
72/7 859 lesní pozemek 
72/8 1124 lesní pozemek 
72/9 118156 lesní pozemek 
74/1 17257 lesní pozemek 
74/3 121 lesní pozemek 
145/10 1646 lesní pozemek 
145/23 28473 lesní pozemek 
145/24 2010 lesní pozemek 
145/26 440 lesní pozemek 
145/29 21991 lesní pozemek 
150/31 10692 lesní pozemek 
150/33 571 lesní pozemek 
150/34 565 lesní pozemek 
238/1 11336 lesní pozemek 
257/142 13829 lesní pozemek 
336/5 3065 lesní pozemek 
358/16 15160 lesní pozemek 
360/6 206 lesní pozemek 
465/2 1255 lesní pozemek 
468/1 2879 lesní pozemek 
517/3 207 lesní pozemek 
537/1 634 lesní pozemek 
537/2 131 lesní pozemek 
537/3 141 lesní pozemek 
537/4 2232 lesní pozemek 
540/1 272 lesní pozemek 
540/2 919 lesní pozemek 
558/3 2211 lesní pozemek 
558/6 14129 lesní pozemek 
570/6 1085 lesní pozemek 
590 472 lesní pozemek 
591/2 35223 lesní pozemek 
600/15 5266 lesní pozemek 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673650 Radčice u Krásné Studánky 
a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. 
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(U)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
870/4 1107 lesní pozemek 
886/3 7653 lesní pozemek 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682179 Staré Pavlovice a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(V)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
167/11 7537 lesní pozemek 
167/12 35799 lesní pozemek 
167/13 6945 lesní pozemek 
169/1 238 lesní pozemek 
169/5 6719 lesní pozemek 
172/3 19400 lesní pozemek 
172/8 797 lesní pozemek 
172/11 37900 lesní pozemek 
172/12 814 lesní pozemek 
182/4 12699 lesní pozemek 
215/4 355 lesní pozemek 
216/7 45726 lesní pozemek 
216/8 2836 lesní pozemek 
218/2 4202 lesní pozemek 
218/3 259 lesní pozemek 
218/4 89 lesní pozemek 
244/9 15300 lesní pozemek 
294/6 157403 lesní pozemek 
295/2 1913 lesní pozemek 
298/2 350 lesní pozemek 
319/2 6450 lesní pozemek 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785628 Kunratice u Liberce a jsou 
zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

Výše uvedené nemovitosti pod písmeny Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. až Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů. dále jen „Nemovitosti“. 

Vlastníci dluhopisů jsou zastoupeni zajišťovacím agentem (dále jen „Agent pro zajištění“), který je 
v postavení společného a nerozdílného věřitele s každým jiným Vlastníkem dluhopisů ohledně 
peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů. Za 
tímto účelem Agent pro zajištění upíše a bude až do doby konečné splatnosti Dluhopisů držet nejméně 
jeden Dluhopis. 

Ve snaze zlepšit postavení Vlastníků dluhopisů se Emitent rozhodl zajistit splacení Dluhopisů 
zástavním právem k Nemovitostem s pomocí institutu Agenta pro zajištění, který je smluvně zavázán 
vyplatit výtěžek z výkonu Zajištění Administrátorovi za účelem jeho výplaty Vlastníkům dluhopisů 
v rozsahu nesplnění peněžitého závazku Emitenta. Jde o způsob zajištění dluhopisů, který není 
v České republice zákonem výslovně upraven.  Zástavní právo má být zřízeno až po Datu emise, 
vzhledem k tomu, že k jeho vzniku je zapotřebí zápis do katastru nemovitostí. Vzhledem (i) ke shora 
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uvedenému, (ii) k případným otázkám ohledně účinnosti/funkčnosti zajištění pomocí Agenta pro 
zajištění jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem 
dluhopisů a (iii) k tomu, že české soudy ještě neposuzovaly přípustnost způsobu zajištění obdobného 
způsobu zajištění obsaženého v Emisních podmínkách (zejména čl. 3.2.2 a 3.2.3), nemůže Emitent 
vyloučit budoucí rozhodnutí soudu, které by případně mohlo oslabit či vyloučit vznik, platnost anebo 
vymahatelnost Zajištění. Ačkoliv Emitent se zavazuje vyvinout veškeré přiměřené úsilí, aby Zajištění 
bylo platně a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné obtíže či prodlení při jeho zápisu či výkonu. 

3.2.2. Umořovací fond 

Emitent zřídí zvláštní fond představovaný prostředky na běžném účtu vedeném u Vedoucího 
manažera za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splacení Dluhopisů 
(„Umořovací fond“) a počínaje rokem 2011 bude do tohoto fondu vkládat peněžní prostředky, a to ve 
výši nejméně 35.000.000 Kč (třicet pět milionů korun českých) pololetně, vždy však nejpozději do 
posledního kalendářního dne daného pololetí (tj. vždy do 30.6. a do 31.12. daného roku). Prostředky 
v Umořovacím fondu bude spravovat na základě zvláštní smlouvy správce Umořovacího fondu (dále 
jen „Správce umořovacího fondu“), kterým bude ČS. Emitent vyvine veškeré přiměřené úsilí 
k tomu, aby nejpozději 30 (třicet) pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti (jak je tento pojem 
definován v čl. 6.1) dosáhla hodnota Umořovacího fondu částku představující 50 % (padesát procent) 
jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů.  

3.2.3. Agent pro zajištění 

Agentem pro zajištění je ČS. Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti 
s případným výkonem Zajištění ve prospěch Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) 
a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti se Zajištěním je upraven 
smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Agentem pro zajištění (dále jen „Smlouva s agentem pro 
zajištění“). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům 
dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora, případně v sídle Emitenta či 
v sídle Agenta pro zajištění. 

Při plnění funkce Agenta pro zajištění je Agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, 
v souladu se zájmy Vlastníků dluhopisů a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí schůze 
Vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“), jak je uvedeno níže. V případě, že Agent pro zajištění 
zanikne bez právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost 
(z důvodu odnětí příslušných podnikatelských oprávnění, insolvenčního řízení, apod.) či v případě 
hrubého porušení povinností při výkonu funkce Agenta pro zajištění ze strany Agenta pro zajištění, 
Emitent bez zbytečného odkladu pověří výkonem funkce Agenta pro zajištění v souvislosti 
s Dluhopisy jinou osobu s oprávněním k výkonu takové činnosti. Tato změna však nesmí způsobit 
Vlastníkům dluhopisů újmu. Za tímto účelem pak Emitent neprodleně uzavře s novým Agentem pro 
zajištění novou zajišťovací dokumentaci, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se 
stávající zajišťovací dokumentací a stávající Agent pro zajištění je povinen poskytnout v souvislosti 
s výměnou Agenta pro zajištění veškerou součinnost. Výměnu Agenta pro zajištění Emitent bez 
zbytečného odkladu oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních 
podmínek. 

3.2.4. Agent pro zajištění jako společný a nerozdílný věřitel 

Agent pro zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím Schůze jako společný 
a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů (ohledně peněžitého 
závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů) požadovat po 
Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi 
dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů. Agent pro zajištění je 
společným a nerozdílným věřitelem s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého 
závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů) odděleně 
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a veškeré Zajištění je zřízeno ve prospěch Agenta pro zajištění. Žádný z Vlastníků dluhopisů (kromě 
Agenta pro zajištění) není vůči jinému Vlastníkovi dluhopisů společným a nerozdílným věřitelem 
vůči Emitentovi. Úpisem či koupí Dluhopisů dále ustanovuje každý Vlastník dluhopisů Agenta pro 
zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje Agenta pro zajištění, aby vystupoval jako 
jediná strana zajišťovací dokumentace (v jejíž prospěch se zřizuje Zajištění) a aby svým jménem a na 
účet příslušného Vlastníka dluhopisů vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací 
práva, která vyplývají ze zajišťovací dokumentace. 

3.2.5. Zřízení Zajištění a Povolená změna zajištění 

Emitent ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů od Data emise a na vlastní náklady zřídí nebo zajistí zřízení 
Zajištění ve prospěch Agenta pro zajištění a toto zástavní právo bude řádně udržovat v plném rozsahu 
až do okamžiku splnění veškerých svých závazků vyplývajících z Dluhopisů. Za účelem zřízení 
Zajištění Emitent a Agent pro zajištění uzavřeli zástavní smlouvu a podali návrh na vklad zástavního 
práva do katastru nemovitostí. Bez souhlasu Schůze může dojít ke změně Zajištění pouze v případě, 
že (i) ze Zajištění je vyjímána Nemovitost či Nemovitosti, kdy celková odhadní hodnota takové 
Nemovitosti či Nemovitostí k datu zániku Zajištění na takové Nemovitosti či takových Nemovitostech 
nepřesáhne [5]% celkové jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů k takovému datu 
zániku Zajištění a (ii) náhradou za takto vyňatou Nemovitost či Nemovitosti bude Emitentem 
současně poskytnuta adekvátní kompenzace, a to v podobě zastavení dodatečné nemovitosti či 
nemovitostí v odpovídající hodnotě nebo složení peněžní jistoty Agentovi pro zajištění, a to vždy ve 
výši, formě a způsobem akceptovatelným pro Agenta pro zajištění (dále jen „Povolená změna 
zajištění“). Povolená změna zajištění nebude považována ani za Případ neplnění závazků dle těchto 
Emisních podmínek, ani za změnu Emisních podmínek, k níž je zapotřebí souhlas Schůze, neboť se 
nejedná o změnu, která by se týkala postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů. Emitent sdělí každou 
Povolenou změnu zajištění Vlastníkům dluhopisů nejpozději do [14] dnů od data zániku příslušného 
Zajištění způsobem uvedeným v článku 13. těchto Emisních podmínek.  

3.2.6. Postup v případě prodlení se zřízením Zajištění 

Pokud nedojde ke zřízení Zajištění ve lhůtě uvedené v čl. 3.2.5 shora či pokud dojde částečně či zcela 
k zániku Zajištění (mimo zániku Zajištění představujícím Povolenou změnu zajištění) ve shora 
uvedeném rozsahu, je Emitent povinen neprodleně svolat Schůzi, na které odůvodní takovou 
skutečnost. Schůze následně prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů rozhodne o 
dalším postupu, včetně případného prodloužení lhůty ke zřízení Zajištění, stanovení lhůty k novému 
zřízení Zajištění nebo předčasné splatnosti Dluhopisů. 

Jestliže Schůze nerozhodne o předčasné splatnosti Dluhopisů, pak osoba, která byla oprávněna 
k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí usnesení Schůze nehlasovala (tj. 
hlasovala pro jiné usnesení než usnesení o předčasné splatnosti nebo nehlasovala) nebo se příslušné 
Schůze nezúčastnila (dále jen „Žadatel“), může požadovat předčasné splacení jmenovité hodnoty a 
poměrné části výnosu Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které 
od takového okamžiku nezcizí. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů od 
uveřejnění takového usnesení Schůze písemným oznámením (dále jen „Žádost“) zaslaným 
Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatné 
30 (třicet) dnů ode dne, kdy byla Žádost Administrátorovi doručena (dále také jen „Den předčasné 
splatnosti dluhopisů“). 

V Žádosti je nutné uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem 
žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž 
jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny 
i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 Emisních podmínek. 
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3.2.7. Vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění 

Agent pro zajištění je oprávněn jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým 
Vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči 
takovému Vlastníkovi dluhopisů) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je 
Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta 
vyplývajícího z Dluhopisů, včetně jejich vymáhání prostřednictvím výkonu Zajištění (které je zřízeno 
pouze ve prospěch Agenta pro zajištění). Z tohoto důvodu jsou všichni Vlastníci dluhopisů povinni 
vykonávat svá práva z Dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu Zajištění 
(včetně uplatnění a vymáhání jakékoli peněžité pohledávky vůči Emitentovi na základě Dluhopisů 
prostřednictvím výkonu Zajištění), pouze v součinnosti s Agentem pro zajištění a jeho 
prostřednictvím. O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně výkonu 
Zajištění, pak rozhoduje Schůze svolaná v souladu s těmito Emisními podmínkami, pokud nastane 
kterýkoliv Případ neplnění závazků (jak je tento pojem definován níže v těchto Emisních 
podmínkách). O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně výkonu 
Zajištění, rozhodne Schůze prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů s tím, že zároveň 
určí i společný postup a způsob výkonu zástavního práva v souladu se zákonem. 

3.2.8. Postup Agenta pro zajištění při vymáhání závazků a výkonu Zajištění 

Pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků a následně Schůze v souladu s čl. 3.2.7 shora 
rozhodne o vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění a případném výkonu 
Zajištění (včetně způsobu výkonu Zajištění) bude Agent pro zajištění postupovat v souladu 
s rozhodnutím Schůze, včetně výkonu Zajištění určeným způsobem, a to bez prodlení poté, co mu 
bude Emitentem, Administrátorem či kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisů doručen zápis z dané 
Schůze.  Výtěžek z výkonu Zajištění pak Agent pro zajištění po odečtení svých nákladů a případných 
dalších nákladů na výkon Zajištění a odměny ve výši 1,5 % (jeden a půl procenta) z výtěžku výkonu 
převede na účet Administrátora za účelem výplaty Vlastníkům dluhopisů v souladu s těmito Emisními 
podmínkami. Případný přebytek pak bude vrácen Emitentovi. V průběhu výkonu svých povinností 
bude Agent pro zajištění informovat Vlastníky dluhopisů o postupu výkonu a o obsahu každého 
podstatného oznámení nebo dokladu, který v souvislosti s výkonem Zajištění obdrží či vyhotoví, a to 
způsobem určeným v příslušném rozhodnutí Schůze. V případě, že výtěžek z výkonu Zajištění nebude 
postačovat k úhradě veškerých pohledávek z Dluhopisů, budou jednotliví Vlastníci dluhopisů 
uspokojeni z výtěžku výkonu Zajištění poměrně a neuspokojená část pohledávek z Dluhopisů bude 
vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními předpisy. 

3.2.9. Rizika související se Zajištěním 

Emitent se zavázal zřídit nebo zajistit zřízení zástavního práva prvního pořadí k Nemovitostem, které 
jsou předmětem zajištění Dluhopisů ve lhůtě 90 dnů od Data emise. Zajištění Dluhopisů tedy vznikne 
až po Datu emise Dluhopisů, a to vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí. Přestože se 
Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí a poskytnout veškerou součinnost pro zajištění zápisu 
zástavního práva do příslušného katastru nemovitostí, nelze zcela vyloučit, že zástavní právo nebude 
zřízeno v uvedené lhůtě či dojde zcela nebo částečně k zániku Zajištění. V takovém případě nebudou 
Dluhopisy již představovat zajištěný finanční instrument, což může mít za následek zvýšení rizika 
investice do Dluhopisů. 

Zajištění Dluhopisů zástavním právem k nemovitostem je způsob zajištění dluhopisů, který není v 
České republice zákonem výslovně upraven. Zástavní právo zajišťující Dluhopisy se zřizuje pouze ve 
prospěch jednoho z věřitelů, Agenta pro zajištění. Za účelem konstrukce věřitelské solidarity pak musí 
být Agent pro zajištění současně Vlastníkem dluhopisů. Agent pro zajištění je tak ve vztahu ke 
každému peněžitému závazku Emitenta na základě Dluhopisů, společným a nerozdílným věřitelem 
Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů. Žádný jiný věřitel není vůči ostatním 
věřitelům společným a nerozdílným věřitelem Emitenta. Veškerou zajišťovací dokumentaci uzavírá 
pouze Agent pro zajištění, který je tak jediným zajištěným věřitelem. Agent pro zajištění by pak měl 
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být oprávněn (jako společný a nerozdílný věřitel) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, 
kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů.  

Jelikož české soudy nemají zkušenosti s rozhodováním o roli, právech a povinnostech Agenta pro 
zajištění, jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem 
dluhopisů ani s interpretací některých ustanovení obsažených v Emisních podmínkách, nemůže 
Emitent zaručit, že jakékoli rozhodnutí soudu negativně neovlivní postavení Vlastníků dluhopisů, 
kteří nejsou v postavení zajištěného věřitele, zajištění či jeho realizaci. Ačkoliv se tedy Emitent 
zavázal vyvinout veškeré úsilí, aby Zajištění bylo platně a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné 
problémy při jeho zápisu či výkonu, vzhledem k tomu, že jde o nový, dosud nevyzkoušený způsob 
zajištění dluhopisů. Nelze vyloučit ani budoucí rozhodnutí soudu, jež oslabí či vyloučí vznik, platnost 
anebo vymahatelnost Zajištění. 

Emitent dále nemůže vyloučit, že nedojde ke změně Agenta pro zajištění, ať již z rozhodnutí 
Emitenta, z důvodu, že současný Agent pro zajištění ukončí smlouvu, či z jiných důvodů. Přestože 
Emitent při výběru Agenta pro zajištění postupuje s dostatečnou obezřetností, případný nový Agent 
pro zajištění nemusí mít obdobnou zkušenost či reputaci jako stávající Agent pro zajištění a může 
existovat riziko, že nebude dostatečně schopen uplatnit a vymáhat peněžité pohledávky z Dluhopisů 
vůči Emitentovi a tím může být ohroženo uspokojení těchto pohledávek jednotlivých Vlastníků 
dluhopisů. 

4. Negativní závazek 

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z vydaných 
a dosud nesplacených Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nezřídí ani neumožní zřízení 
žádného zajištění jakýchkoli svých Závazků zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, 
která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud 
nejpozději současně se zřízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob 
Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto 
zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze. 

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na: 

(a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta 
k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jež jsou předmětem zástavních 
nebo jiných obdobných práv a jejichž úhrnná hodnota nepřesahuje  50.000.000 Kč (slovy: 
padesát milionů korun českých); nebo 

(b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (stávající či budoucí) vyplývající 
ze smluvních ujednání Emitenta existujících k datu Emise, která budou uvedena 
v informačním memorandu vyhotoveném Emitentem v souvislosti s Dluhopisy, jehož součástí 
budou Emisní podmínky; nebo 

(c) jakákoli zástavní práva nebo jiná obdobná práva váznoucí na obchodním majetku Emitenta 
v době jeho nabytí, nebo zřízená za účelem zajištění Závazků Emitenta vzniklých výhradně 
v souvislosti s pořízením takového majetku nebo jeho části; nebo 

(d) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá 
na základě soudního nebo správního rozhodnutí; nebo 

(e) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva zřízená ve prospěch České spořitelny, a.s. 
v souvislosti se směnečným programem Emitenta ve výši 700 mil. Kč se splatností 
16. července 2025 ve vztahu k 70 Dluhopisům. 
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Pro účely těchto Emisních podmínek znamenají „Závazky“ závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné 
částky a dále ručitelské závazky Emitenta převzaté za závazky třetích osob zaplatit jakékoli dlužné 
částky. 

5. Výnos 

5.1. Způsob úročení, Výnosová období 

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude pro každé Výnosové období (jak je 
tento pojem definován níže v tomto článku 5.1.) stanovena Agentem pro výpočty jako součet 
(i) Referenční sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1.) zjištěné Agentem 
pro výpočty v Den stanovení Referenční sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1) 
a v hodinu, kdy je to obvyklé, a (ii) marže ve výši 3,30 % p.a. (dále jen „Marže“). 

„Referenční sazbou“  se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí ve vztahu ke každému 
Výnosovému období 6M PRIBOR, přičemž „6M PRIBOR“ znamená úrokovou sazbu v procentech 
p.a., zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, která je uvedena na obrazovce „Reuters Screen Service“ 
strana PRBO (nebo případné nástupnické straně nebo v jiném oficiálním zdroji, kde bude sazba 
uváděna) jako hodnota fixingu úrokových sazeb prodeje na pražském trhu českých korunových 
mezibankovních depozit pro šestiměsíční období, stanovená kolem 11:00 (jedenácté) hodiny 
pražského času Českou národní bankou jako sazba platná pro příslušný Den stanovení Referenční 
sazby. Pokud nebude v kterýkoli příslušný den možné určit sazbu 6M PRIBOR způsobem uvedeným 
výše v tomto odstavci, pak 6M PRIBOR určí Agent pro výpočty na základě referenční sazby PRIBOR 
pro nejbližší delší období, pro které je referenční sazba PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo 
jiném oficiálním zdroji) uvedena a referenční sazby PRIBOR pro nejbližší kratší období, pro které je 
referenční sazba PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uvedena. Pokud 
nebude možné 6M PRIBOR stanovit ani tímto způsobem, bude v takový den 6M PRIBOR určen 
Agentem pro výpočty jako aritmetický průměr (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) kotací úrokové 
sazby prodej českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období v tento den po 
11:00 (jedenácté) hodině pražského času od alespoň 3 (tří) bank působících na pražském 
mezibankovním trhu a určených dle volby Agenta pro výpočty. V případě, že se nepodaří 6M 
PRIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se 6M PRIBOR rovnat referenční sazbě 6M PRIBOR 
zjištěné v souladu s postupem uvedeným výše v tomto odstavci k nejbližším předchozímu dni, v němž 
byl 6M PRIBOR takto zjistitelný. Pro vyloučení pochybností dále platí, že v případě, že v důsledku 
členství České republiky v Evropské unii 6M PRIBOR zanikne nebo se přestane obecně na trhu 
mezibankovních depozit používat, použije se namísto referenční sazby 6M PRIBOR sazba, která se 
bude namísto něj běžně používat na trhu mezibankovních depozit v České republice. Takové 
nahrazení referenční sazby (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta 
vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) nebude považováno ani za změnu 
Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek. 

„Dnem stanovení Referenční sazby“ se pro účely těchto Emisních podmínek ve vztahu ke každému 
Výnosovému období rozumí druhý Pracovní den před prvním dnem příslušného Výnosového období. 
Pro účely prvního Výnosového období je Dnem stanovení Referenční sazby 14.7.2010.  

Úrokové výnosy budou narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, 
který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje, při úrokové sazbě platné pro takové 
Výnosové období. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období pololetně zpětně, 
vždy k 16.1. a k 16.7. každého roku (dále jen „Den výplaty úroku“), a to v souladu s článkem 7. 
těchto Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. První platba úrokových výnosů bude 
provedena k 16.1.2011. 

„Výnosovým obdobím“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí šestiměsíční období 
počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje) 
a dále každé další bezprostředně navazující šestiměsíční období počínající Dnem výplaty úroku 
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(včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje), až do Dne splatnosti 
dluhopisů. Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá 
v souladu s konvencí Pracovního dne dle článku 7.2. těchto Emisních podmínek). 

5.2. Konvence pro výpočet úroku 

Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší 1 (jednoho) roku 
se použije úrokové konvence pro výpočet úroku „Act/360“ (tzn. že pro účely výpočtu úrokového 
výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 (třistašedesát) dní, avšak 
přitom se vychází ze skutečně uplynulého počtu dní v daném Výnosovém období), tj. na základě 
stejné úrokové konvence, která se používá pro 6M PRIBOR. V případě, že bude změněna úroková 
konvence používaná pro 6M PRIBOR, bude příslušná úroková sazba Dluhopisů rekalkulována 
z takové úrokové konvence na konvenci „Act/360“. 

5.3. Stanovení úrokového výnosu 

Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) 
běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové 
sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro 
výpočet úroku uvedené v článku 5.2 těchto Emisních podmínek. Takto stanovená částka úrokového 
výnosu Dluhopisu bude Agentem pro výpočty zaokrouhlena na desetihaléře nahoru a oznámena bez 
zbytečného odkladu Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek. 

5.4. Konec úročení 

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti Dluhopisů (jak je tento pojem definován 
v článku 6.1 těchto Emisních podmínek) nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů (jak je tento 
pojem definován v článku 9.2. těchto Emisních podmínek), ledaže by po splnění všech podmínek 
a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. 
V takovém případě bude nadále nabíhat úrok při úrokové sazbě stanovené pro poslední Výnosové 
období v souladu s článkem 5.1. těchto Emisních podmínek až do (i) dne, kdy Vlastníkům dluhopisů 
budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky, nebo (ii) dne, 
kdy Administrátor oznámí Vlastníkům dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti 
s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo odmítnutí 
plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. 

6. Splacení a odkoupení 

6.1. Konečná splatnost 

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich 
zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově 
k 16.7.2025 (dále jen „Den konečné splatnosti“) . 

Vlastník dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné 
splatnosti s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními článků 9., 12.4.1. 
a 12.4.2. těchto Emisních podmínek. 

6.2. Odkoupení a předčasná splatnost Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta 

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu. 

Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí všechny vydané a dosud nesplacené Dluhopisy 
předčasně splatit ke kterémukoli Dnu výplaty s tím, že je povinen takové rozhodnutí oznámit 
Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dnů a 
nejpozději 45 (čtyřicet pět) dnů před stanoveným dnem předčasného splacení (takový den, vedle 
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jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti 
dluhopisů“). 

Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů učiněné podle tohoto článku 6.2 je 
neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému splacení všech Dluhopisů v souladu s těmito 
Emisními podmínkami a to tak, že ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů Emitent splatí (i) 100% 
jmenovité hodnoty všech vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů spolu s (ii) narostlým a dosud 
nevyplaceným poměrným výnosem Dluhopisů (pokud je to relevantní) v souladu s článkem 5. těchto 
Emisních podmínek a (iii) Prémií za předčasné splacení Dluhopisů ve výši 0,30% p.a. za období ode 
Dne předčasné splatnosti dluhopisů do 16.7.2025. 

6.3. Zánik Dluhopisů 

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém 
majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku oznámením doručeným 
Administrátorovi. V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva 
a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) 
v jedné osobě. 

6.4. Domněnka splacení 

Všechny závazky Emitenta z Dluhopisů budou pro účely článku 4 považovány za plně splacené ke 
dni, kdy Emitent uhradí Administrátorovi veškeré částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a naběhlých 
úrokových výnosů splatné podle ustanovení článků 5., 6., 9., 12.4.1. a 12.4.2. těchto Emisních 
podmínek. 

6.5. Dispozice s prostředky na účtu u Administrátora 

S prostředky, které Emitent uhradí na účet u Administrátora za účelem výplaty úrokového výnosu 
z Dluhopisů nebo splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, není Emitent oprávněn disponovat 
(s výjimkou úrokových výnosů z nich) a Administrátor je v souladu s Emisními podmínkami použije 
k výplatě Vlastníkům dluhopisů. 

7. Platební podmínky 

7.1. Měna plateb 

Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně 
v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. 
Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům 
dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými 
a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné 
platby a v souladu s nimi. 

V případě, že (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu 
nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentním 
ustanovením právního předpisu, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu 
s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez 
dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny 
nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) 
v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové 
jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů 
nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu 
Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek. 
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7.2. Termíny výplat 

Výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem 
prováděny prostřednictvím Administrátora k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách, 
tj. v Den výplaty úroku, Den konečné splatnosti nebo Den předčasné splatnosti (každý z těchto dní 
dále také jen „Den výplaty“). Připadne-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi 
povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit 
úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, 
že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu 
příslušného Rozhodného dne nedochází. 

„Pracovním dnem“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty 
a neděle), v němž jsou banky v České republice a CDCP běžně otevřeny pro veřejnost a v němž 
se provádí vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně 
České republiky, která by českou korunu nahradila. 

7.3. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů 

Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena osobám, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů 
v evidenci vedené CDCP k závěru dne, který o 5 (pět) Pracovních dnů předchází příslušnému Dni 
výplaty (tj. Dni konečné splatnosti, resp. Dni předčasné splatnosti) (dále jen „Rozhodný den“ a každá 
taková osoba dále jen „Oprávněná osoba“). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů 
nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným (resp. oznámeným 
Emitentovi) po Rozhodném dni. 

7.4. Platby úrokových výnosů z Dluhopisů 

Úrokové výnosy budou vypláceny osobám, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů 
v evidenci vedené CDCP k závěru dne, který o 5 (pět) Pracovních dnů předchází Dni výplaty úroku 
(dále jen „Rozhodný den“ a každá taková osoba dále jen „Oprávněná osoba“). Pro účely určení 
příjemce úrokového výnosu z Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor, přihlížet k převodům 
Dluhopisů učiněným (resp. oznámeným Emitentovi) po Rozhodném dni. 

7.5. Provádění plateb 

Emitent bude prostřednictvím Administrátora provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním 
převodem na jejich účet vedený u banky v České republice, podle pokynu, který příslušná Oprávněná 
osoba udělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) 
Pracovních dnů přede Dnem výplaty. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení 
s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou a určitou informaci 
o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a v případě právnických osob bude 
doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce 
platby ke Dni výplaty ne starší 3 (tří) měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku 
(pokud relevantní) dále jen „Instrukce“). Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní 
smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) nárok na daňové 
zvýhodnění, je povinna doručit Administrátorovi jako součást Instrukce doklad o svém daňovém 
domicilu a další doklady, které si může Administrátor nebo příslušný daňový orgán vyžádat. 
V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení 
příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, 
co je relevantní). Instrukce musí mít obsah a formu vyhovující rozumným požadavkům 
Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, 
že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci 
podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen taktéž nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů 
přede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení 
plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastoupena (v případě potřeby s úředně ověřeným 

Příloha usnesení č. 222/2016



 

 

EMEA 42264495 (2K) 28  

 

překladem do českého jazyka), (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby a (iii) úřední 
překlad jakýchkoliv dokumentů předložených v cizím jazyce do českého jazyka. Bez ohledu na toto 
své oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent povinni jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo 
pravost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením 
Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud 
Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je Administrátorovi sdělena v souladu 
s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za 
řádnou. 

7.6. Včasnost bezhotovostních plateb 

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný 
řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí 
podle článku 7.5 těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové 
částky odepsána z účtu Administrátora. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Administrátorovi 
řádnou Instrukci v souladu s článkem 7.5. těchto Emisních podmínek, pak závazek Emitenta zaplatit 
jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je 
příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle článku 7.5. těchto 
Emisních podmínek a pokud je nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor 
obdržel řádnou Instrukci, odepsána z účtu Administrátora, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba 
nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad. Emitent ani 
Administrátor nejsou odpovědni za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že 
(i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo nedodala další dokumenty nebo informace 
požadované od ní dle článku 7.5 těchto Emisních podmínek, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo 
informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které 
nemohl Emitent nebo Administrátor ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný 
nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby. 

7.7. Změna způsobu provádění plateb 

Emitent a Administrátor jsou společně oprávněni rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. 
Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům 
dluhopisů oznámeno v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek. 

8. Zdanění 

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky 
daní, případně poplatků, jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována 
příslušnými právními předpisy České republiky (zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka 
daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni 
takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu 
těchto srážek daní nebo poplatků. 

9. Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků 

9.1. Případy neplnění závazků 

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá 
z takových skutečností dále také jen „Případ neplnění závazků“): 

(a) Prodlení s peněžitým plněním 

jakákoli platba související s Dluhopisy nebude vyplacena déle než 10 (deset) Pracovních dnů po dni 
její splatnosti; nebo 
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(b) Porušení jiných závazků z Emisních podmínek 

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svůj podstatný závazek (jiný než uvedený výše v odst. (a) 
tohoto článku 9.1.), vyplývající z těchto Emisních podmínek (včetně závazku uvedeného v článku 4 
těchto Emisních podmínek) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 45 (čtyřicet pět) dnů ode 
dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisů (který 
nebyl k takovému datu splacen nebo odkoupen nebo zrušen) dopisem doručeným Emitentovi nebo 
Administrátorovi do místa Určené provozovny; nebo 

(c) Neplnění ostatních závazků Emitenta (Cross-Default) 

Pokud jakékoli závazky vyplývající z Finančního dluhu (definice dále v tomto bodu) (i) nebudou 
uhrazeny ve splatnosti nebo během jakékoli původně stanovené dodatečné lhůty splatnosti nebo 
náhradní lhůty dodatečně dohodnuté s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době 
splatnosti těchto závazků, nebo (ii) jakýkoli takový závazek bude prohlášen za splatný před Dnem 
konečné splatnosti. Případ porušení dle tohoto odstavce nenastane, pokud (i) úhrnná výše takových 
peněžitých závazků Emitenta nepřevýší 50.000.000 Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) nebo 
ekvivalent uvedené částky v jiné měně nebo měnách nebo (ii) Emitent v dobré víře a řádně namítá 
zákonem předepsaným způsobem neexistenci povinnosti plnit co do její výše nebo důvodu a platbu 
uskuteční ve lhůtě uložené pravomocným rozhodnutím příslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým 
byl uznán povinným tuto povinnost plnit. 

Pro účely emisních podmínek Dluhopisů znamená „Finanční dluh“ jakýkoliv závazek nebo závazky 
Emitenta k peněžitému plnění vyplývající z (i) bankovních a jiných úvěrů a půjček (včetně závazných 
úvěrových a investičních limitů) a k nim náležejících příslušenství, (ii) všech ostatních forem 
dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínových měnových a úrokových obchodů 
a ostatních finančních derivátů a (iv) jakýchkoliv ručení poskytnutých Emitentem; nebo 

(d) Platební neschopnost, apod. 

Nastane jakákoli níže uvedená událost: (i) Emitent má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 
než 30 (třicet) dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (přičemž se má za to, že není 
schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby jejich podstatné části nebo je neplní po 
dobu delší 3 (tří) měsíců po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze 
splatných peněžitých pohledávek vůči Emitentovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí) a/nebo 
(ii) Emitent má více věřitelů a souhrn jeho závazků přesahuje hodnotu jeho majetku (přičemž se při 
stanovení hodnoty Emitentova majetku přihlíží také k další správě jeho majetku, lze-li se zřetelem ke 
všem okolnostem důvodně předpokládat, že Emitent bude moci ve správě majetku pokračovat). 
Případ porušení dle tohoto odstavce nenastane, pokud (i) úhrnná výše splatných závazků Emitenta 
nepřevýší 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) nebo ekvivalent uvedené částky 
v jiné měně nebo měnách a (ii) Emitent v dobré víře a řádně namítá zákonem předepsaným způsobem 
neexistenci povinnosti plnit takové závazky co do jejich výše nebo důvodu a, v případě, že je uznán 
povinným platbu zaplatit, takovou platbu uskuteční ve lhůtě uložené pravomocným rozhodnutím 
příslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán povinným tuto povinnost splnit; nebo 

(e) Zrušení kotace 

Dluhopisy přestanou být kótovanými cennými papíry; nebo 

(f) Nevytvoření Umořovacího fondu 

Emitent nezřídí v souladu s článkem 3.2.2 těchto Emisních podmínek Umořovací fond a nesoustředí 
na něm finanční prostředky. 
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(g) Prodej aktiv 

Dojde, přímo nebo nepřímo, k prodeji či převodu, v jedné transakci nebo ve více transakcích, všech 
nebo podstatné části aktiv Emitenta, pokud Schůze předem takový prodej či převod aktiv neschválí 
(pro účely tohoto odstavce se podstatnou částí aktiv rozumí alespoň 66 % (šedesát šest procent) 
hodnoty všech aktiv Emitenta vykázané v poslední auditorem ověřené účetní závěrce Emitenta 
sestavené podle příslušných právních předpisů). Ustanovení předchozí věty se nepoužije na převody 
aktiv uskutečněné ze zákona. Dojde-li k převodu jakéhokoliv podílu na takové osobě, jejímž jediným 
společníkem či akcionářem je Emitent, je jakýkoliv převod nebo přechod takového podílů bez 
předchozího souhlasu Schůze Případem neplnění závazků; pak: 

může kterýkoli Vlastník dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi 
a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny (dále jen „Oznámení o předčasném 
splacení“) požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech Dluhopisů, jejichž je vlastníkem, 
a dosud nevyplaceného úroku narostlého na těchto Dluhopisech v souladu s článkem 5. těchto 
Emisních podmínek, ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, ledaže se Dluhopisy stanou splatné dříve 
na základě kogentního ustanovení zákona (v takovém případě se postupuje podle příslušných 
kogentních ustanovení zákona). 

9.2. Splatnost předčasně splatných Dluhopisů 

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů dle posledního odstavce článku 
9.1. těchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci 
následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené 
provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (takový den, vedle jiných 
dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“). 

9.3. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů 

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem dluhopisů vzato zpět, avšak jen 
ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi 
a doručeno Administrátorovi na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají 
podle předchozího článku 9.2. těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzetí Oznámení 
o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků 
dluhopisů. 

9.4. Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů 

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 9. se jinak přiměřeně použijí ustanovení 
článku 7. těchto Emisních podmínek. 

10. Promlčení 

Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. 

11. Administrátor, Kota ční agent a Agent pro výpočty 

11.1. Administrátor 

11.1.1. Administrátor a Určená provozovna 

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, je Administrátorem ČS 
a určená provozovna a výplatní místo Administrátora (dále jen „Určená provozovna“) je na 
následující adrese: 

Česká spořitelna, a.s. 

Příloha usnesení č. 222/2016



 

 

EMEA 42264495 (2K) 31  

 

Evropská 2690/17 
160 00 Praha 6 

11.1.2. Další a jiný Administrátor a jiná Určená provozovna 

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora a určit jinou nebo 
další Určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb. Tato změna však nesmí 
způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. 

Oznámení o změně Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů 
plateb budou Vlastníkům dluhopisů sdělena způsobem uvedeným v článku 13. těchto Emisních 
podmínek. Jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů 
ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. 
V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla účinnosti méně než 30 (třicet) 
kalendářních dnů před nebo po Dnu výplaty jakékoliv částky v souvislosti s Dluhopisy, nabude 
účinnosti 30 (třicátým) dnem po takovém Dnu výplaty. 

11.1.3. Vztah Administrátora k Vlastníkům dluhopisů 

V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jedná Administrátor 
jako zástupce Emitenta, za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje 
a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů, není-li ve Smlouvě s administrátorem nebo 
v zákoně uvedeno jinak. 

11.1.4. Změny a vzdání se nároků 

Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu Vlastníků dluhopisů dohodnout na (i) jakékoli změně 
kteréhokoli ustanovení Smlouvy s administrátorem, pokud jde výlučně o změnu formální, vedlejší 
nebo technické povahy, je-li provedena k opravě zřejmého omylu nebo je vyžadována platnou právní 
úpravou a (ii) jakékoli jiné změně a vzdání se nároků z jakéhokoli porušení některého z článků 
Smlouvy s administrátorem, které podle rozumného názoru Emitenta a Administrátora nezpůsobí 
Vlastníkům dluhopisů újmu. 

11.2. Kotační agent 

11.2.1. Kotační agent 

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, je kotačním agentem 
ČS. 

11.2.2. Další a jiný Kotační agent 

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Kotačního agenta, tato změna však 
nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. 

11.2.3. Vztah Kotačního agenta k Vlastníkům dluhopisů 

V souvislosti s plněním povinností kotačního agenta Emise jedná Kotační agent jako zástupce 
Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů. 

11.3. Agent pro výpočty 

11.3.1. Agent pro výpočty 

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, je Agentem pro výpočty 
ČS. 
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11.3.2. Další a jiný Agent pro výpočty 

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Agenta pro výpočty, tato změna 
však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. 

11.3.3. Vztah Agent pro výpočty k Vlastníkům dluhopisů 

V souvislosti s plněním povinností Agenta pro výpočty jedná Agent pro výpočty jako zástupce 
Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů. 

12. Schůze Vlastníků dluhopisů, změny Emisních podmínek 

12.1. Působnost a svolání Schůze 

12.1.1. Právo svolat Schůzi 

Emitent nebo Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat Schůzi, je-li to třeba 
k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami. 
Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. 
Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den 
uveřejnění oznámení o konání Schůze (viz. článek 12.1.3.) (i) doručit Administrátorovi žádost 
o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané 
Schůzi, tj. výpisu z příslušné evidence Vlastníků dluhopisů vedené CDCP, a (ii) tam, kde to je 
relevantní, uhradit Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke 
Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle 
bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze, jak je uvedeno v bodech (i) a (ii). 

12.1.2. Schůze svolávaná Emitentem 

Emitent je povinen svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů 
v případě: 

(a) návrhu změny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke 
které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů; 

(b) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) dní ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno; 

(c) návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na regulovaném trhu; a 

(d) jiných skutečností, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající 
z Dluhopisů; 

avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i v té době platné 
právní předpisy. Pro vyloučení pochybností není Emitent povinen svolat Schůzi v případě Povolené 
změny zajištění.  

Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, kdy by dle mínění Emitenta 
mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků. 

12.1.3. Oznámení o svolání Schůze 

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem uvedeným v článku 13 
Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li 
svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze 
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ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny. Oznámení o svolání Schůze musí 
obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, IČ a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů minimálně 
v rozsahu název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž 
místem konání Schůze může být pouze místo v Praze a datum konání Schůze musí připadat na den, 
který je Pracovním dnem, a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 16.00 hod., (iv) program 
jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu článku 12.1.2. písm. a), též návrh takové změny, 
a (v) rozhodný den pro účast na Schůzi (viz.článek 12.2.1. těchto Emisních podmínek). Schůze je 
oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání; rozhodování 
o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je 
přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této 
Schůzi hlasovat. 

12.2. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob 

12.2.1. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi a hlasovat na ní 

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který je uveden 
v evidenci vedené CDCP jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů 
Dluhopisů k počátku příslušného dne konání Schůze, případně ta osoba, která prokáže potvrzením od 
osoby, která byla jako Vlastník dluhopisu uvedena v evidenci vedené CDCP k počátku příslušného 
dne konání Schůze, že je Vlastníkem dluhopisu a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby 
z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě 
uspokojivé pro Administrátora. K převodům Dluhopisů uskutečněným v průběhu dne konání Schůze 
se nepřihlíží. 

12.2.2. Hlasovací právo 

Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou 
Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů, 
přičemž s Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 
6.3. Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely 
usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (dle článku 
12.3.3.), nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho 
hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Schůze. 

12.2.3. Účast dalších osob na Schůzi 

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou 
oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, Společný zástupce (není-li jinak osobou 
oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní Emitentem nebo Administrátorem. 

12.3. Průběh Schůze; rozhodování Schůze 

12.3.1. Usnášeníschopnost 

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění v souladu s článkem 
12.2. hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % (třicet procent) celkové 
jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne 
svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit 
a hlasovat na ní. 

12.3.2. Předseda Schůze 

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem 
dluhopisů nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných 
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Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat, přičemž do zvolení 
předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem. 

12.3.3. Společný zástupce 

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej 
společným uplatněním práv všech Vlastníků dluhopisů spojených s Dluhopisy nebo ochranou jejich 
zájmů s tím, že je vázán usneseními Schůze, anebo kontrolou plnění Emisních podmínek ze strany 
Emitenta (taková osoba dále jen „Společný zástupce“). Společného zástupce může Schůze odvolat 
stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení 
nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání 
(nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze). Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je 
Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků dluhopisů. 

12.3.4. Rozhodování Schůze 

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se (i) schvaluje 
návrh podle článku 12.1.2. (a) těchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný 
zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je 
v souladu s článkem 12.2. shora spojeno hlasovací právo. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají 
prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s článkem 12.2.shora 
spojeno hlasovací právo. 

12.3.5. Odročení Schůze 

Pokud během 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, 
pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. V případě, že byla Schůze svolána Emitentem, může 
Emitent rozhodnout, že taková Schůze bude odročena na dobu a místo, které určí předseda této 
Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze. 

12.4. Některá další práva Vlastníků dluhopisů 

12.4.1. Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze 

Jestliže Schůze souhlasila se změnami dle článku 12.1.2., pak se práva osoby, která byla oprávněna 
k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí takového usnesení nehlasovala 
nebo se příslušné Schůze nezúčastnila, řídí platnou právní úpravou obsaženou v Zákoně 
o dluhopisech.  

12.4.2. Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků dluhopisů 

Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v článku 12.1.2. písm. (b) až (d) 
výše a Schůze s takovými změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak se práva Schůze, Emitenta 
i Vlastníků dluhopisů budou řídit platnou právní úpravou obsaženou v Zákoně o dluhopisech. 

12.4.3. Zápis z jednání Schůze 

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) 
dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková 
Schůze přijala. V případě, že svolavatelem Schůze je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, 
pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze 
rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny Administrátora. Zápis ze Schůze je Emitent povinen 
uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí 
Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora. Emitent je 
povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit sám nebo prostřednictvím jím 
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pověřené osoby (zejména Administrátora) všechna rozhodnutí Schůze a to způsobem, jakým uveřejnil 
tyto Emisní podmínky. 

Pokud Schůze projednávala usnesení o změně zásadní povahy uvedené v článku 12.1.2. písm. (a) až 
(d) těchto Emisních podmínek, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský 
zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch 
osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty 
kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na Schůzi. 

13. Oznámení 

Jakékoliv oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém 
jazyce na webové stránce Emitenta www.liberec.cz. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních 
právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto 
Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho 
uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení 
uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního 
uveřejnění. 

14. Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporů 

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy 
České republiky. Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, 
dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Všechny 
případné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti 
s emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností 
řešeny Městským soudem v Praze. 
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TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K 
NEMOVITOSTEM  (dále jen „Dodatek“) uzavírají níže uvedeného dne: 

(1) Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, 
IČ: 002 62 978 (dále jen „Zástavce“); 

a 

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, 
IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Zástavní věřitel“ ), 

(Zástavce a Zástavní věřitel společně dále také „Smluvní strany“ nebo každý z nich 
samostatně též „Smluvní strana“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Zástavce, jako emitent, vydal emisi listinných dluhopisů na doručitele, s pohyblivou 
úrokovou sazbou, v celkovém objemu emise 2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy 
korun českých), ve jmenovité hodnotě každého dluhopisu 10.000.000 Kč (slovy: deset 
milionů korun českých), při emisním kurzu 100 % (sto procent) jejich jmenovité 
hodnoty k datu emise, tj. ke dni 16.7.2010 (dále jen „Datum emise“), splatných 
v roce 2025 (tato emise dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy dále jen 
„Dluhopisy“). Dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez 
kupónů. Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Emitenta č. 209/9 
ze dne 29.10.2009 Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 12/12 428/2010-124 
s emisí Dluhopisů dne 10. března 2010. Česká národní banka přidělila Dluhopisům 
ISIN CZ0001500102 a schválila emisní podmínky Dluhopisů (dále jen „Emisní 
podmínky“) rozhodnutím č.j. 2010/5735/570 ke sp. zn. Sp/2010/103/572, ze dne 
21.6.2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010 a rozhodnutím č.j. 2010/6117/570 
ke sp. zn. Sp/2010/123/572, ze dne 8.7.2010, které nabylo právní moci dne 8.7.2010; 

(B) na základě Emisních podmínek je Zástavní věřitel ve vztahu ke každému peněžitému 
závazku Zástavce, který má Zástavce vůči kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů (jak je 
tento pojem definován v Emisních podmínkách) (s výjimkou Zástavního věřitele 
v postavení Vlastníka dluhopisů) dle Emisních podmínek, společným a nerozdílným 
věřitelem Zástavce s každým takovým příslušným jednotlivým Vlastníkem dluhopisů; 

(C) v souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavřel Zástavce se Zástavním věřitelem dne 
12. července 2010 smlouvu s agentem pro zajištění, ve znění dodatků (dále jen 
„Smlouva s agentem pro zajištění“ ), ve které Zástavce pověřil Zástavního věřitele 
jakožto agenta pro zajištění obstaráním činností Zástavního věřitele v postavení 
agenta pro zajištění a Zástavní věřitel v postavení agenta pro zajištění se zavázal tyto 
činnosti v souladu se Smlouvou s agentem pro zajištění a Emisními podmínkami 
vykonávat; 

(D) k zajištění Dluhopisů Zástavce zřídil ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo 
k části svého nemovitého majetku smlouvou o zřízení zástavního práva uzavřenou 
mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne 12. července 2010, ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Zástavní smlouva“); 
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(E) Zástavní věřitel vydal dne [●] 2016 Vzdání se zástavního práva a potvrzení o zániku 
zástavního práva k určitým nemovitostem Zástavce ve smyslu § 170 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 3073 
zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen „Prohlášení“); a 

(F) Smluvní strany si v návaznosti na změnu rozsahu a podmínek zajištění v Emisních 
podmínkách přejí změnit rozsah zajištění Dluhopisů dle Zástavní smlouvy; 

uzavírají Smluvní strany následující Dodatek k Zástavní smlouvě: 

 

ČLÁNEK I. 
ZMĚNY ZÁSTAVNÍ SMLOUVY 

(1) Smluvní strany tímto sjednávají, že znění Zástavní smlouvy se mění tak, že výměra 
pozemku parc. č. 690/73 nacházející se v katastrálním území 682462 Horní Hanychov 
a zapsaném na listu vlastnictví č. 1 se v důsledků reálného rozdělení pozemku parc. č. 
690/73 mění na 260021 m2 a příslušná položka č. 8 první tabulky (“Pozemky”) v části 
(F) na str. 4 Přílohy A se mění tak, že v druhém sloupci (“ Výměra (m2)”) se uvede 
výměra pozemku parc. č. 690/73 260021 m2. 

(2)  Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto potvrzují, že práva Zástavního 
věřitele k pozemkům parc. č. 690/108 o výměre 296 m2 a parc. č. 690/109 o výměre 
95 m2 nacházejícím se v katastrálním území 682462 Horní Hanychov a zapsaným na 
listu vlastnictví č. 1 vzniklým v důsledků reálného rozdělení pozemku parc. č. 690/73 
na základě Prohlášení zaniká. 

(3)  Za účelem uvedeným v odst. (1) a (2) shora si Smluvní strany poskytnou veškerou 
součinnost, zejména pokud jde o formality ve vztahu ke katastru nemovitostí tak, aby 
bylo dosaženo zamýšleného účelu. 

I I. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku s velkými písmeny mají význam definovaný 
v Zástavní smlouvě (ve znění tohoto Dodatku), není-li v tomto Dodatku stanoveno 
jinak. 

(2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních 
stran. 

(3) Pokud některé ustanovení tohoto Dodatku bude nebo se stane v jakémkoli ohledu 
protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím 
dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, 
ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. 
Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením, které (i) nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné 
a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy. 

(4) Tento Dodatek se řídí českým právem. 
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(5) Tento Dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních. 

 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ byl tento Dodatek Smluvními stranami řádně podepsán k níže 
uvedenému datu. 

Zástavce: 

V Liberci, dne _______________ 2016 

Statutární město Liberec 

 

Jméno: Tibor Batthyány 
Funkce: primátor 
 

Zástavní věřitel: 

V Praze, dne _______________ 2016 

Za Českou spořitelnu, a.s. 

 

 

Jméno: [●] 
Funkce: [●] 
 

 

Jméno: [●] 
Funkce: [●] 
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STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

 

 

 

Dluhopisy 
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 2.000.000.000 Kč 

nesoucí pohyblivý úrokový výnos 
splatné v roce 2025 

ISIN CZ0001500102 

 

 

DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ 

 

mezi 

 

Statutárním městem Liberec 
jako Emitentem 

 

a 

 

Českou spořitelnou, a.s. 
jako Agentem pro zajištění 

 

 

_______________ 2016 
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Příloha usnesení č. 222/2016



 

 

EMEA 102464817   

 

Tento DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ  (dále jen 
„Dodatek“) byl podepsán níže uvedeného dne mezi: 

1. Statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 
PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „Emitent“); 

 a 

2. Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 
452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. 
zn. B 1171 (dále jen „ČS“  nebo „Agent pro zajištění“ ), 

(Emitent a Agent pro zajištění společně dále též „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně 
dále též „Smluvní strana“). 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Emitent vydal tuzemskou emisi listinných kótovaných dluhopisů na doručitele, 
s pohyblivou úrokovou sazbou, v celkovém objemu emise 2.000.000.000 Kč (dvě 
miliardy korun českých), se jmenovitou hodnotou každého dluhopisu 10.000.000 Kč 
(deset milionů korun českých), při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty k datu 
emise, tj. ke dni 16. července 2010 (dále jen „Datum emise“ nebo „Datum 
vypořádání“ ), splatných v roce 2025 (tato emise dluhopisů dále jen „Emise“ a 
jednotlivé dluhopisy tvořící Emisi dluhopisů dále jen „Dluhopisy“). Dluhopisy jsou 
zastoupeny sběrným dluhopisem (dále jen „Sběrný dluhopis“ ), jenž byl k Datu emise 
uložen do úschovy a správy u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ: 
25081489, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, Česká republika, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 
(dále jen „CDCP“). Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva 
Emitenta č. 209/9 ze dne 29. října 2009. Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 
12/12 428/2010-124 s emisí Dluhopisů dne 10. března 2010. Česká národní banka 
přidělila Dluhopisům ISIN CZ0001500102 a schválila emisní podmínky Dluhopisů 
(dále jen „Emisní podmínky“) rozhodnutím č.j. 2010/5735/570 ke sp. zn. 
Sp/2010/103/572, ze dne 21. června 2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010 a 
rozhodnutím č.j. 2010/6117/570 ke sp. zn. Sp/2010/123/572, ze dne 8.7.2010, které 
nabylo právní moci dne 8.7.2010. Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování 
na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.; 

(B) v souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavřel Emitent s ČS dne 12. července 2010 
smlouvu o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku, ve které se 
Emitent zavázal zřídit zvláštní fond představovaný prostředky na běžném účtu 
vedeném u ČS za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splacení 
Dluhopisů (dále jen „Umořovací fond“ ) a počínaje rokem 2011 do tohoto fondu 
vkládat peněžní prostředky, a to ve výši nejméně 35.000.000 Kč (třicet pět milionů 
korun českých) pololetně, vždy nejpozději do posledního kalendářního dne daného 
pololetí (tj. vždy do 30. června a do 31. prosince daného roku), a ČS se zavázala 
vykonávat funkci správce Umořovacího fondu a prostředky v Umořovacím fondu 
spravovat. Emitent se dále zavázal vyvinout veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby 
nejpozději 30 (třicet) pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti (jak je tento 
pojem definován v Emisních podmínkách) dosáhla hodnota Umořovacího fondu 
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částku představující 50 % (padesát procent) jmenovité hodnoty vydaných 
a nesplacených Dluhopisů; 

(C) Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem k Nemovitostem (jak je tento pojem 
definován ve Smlouvě s Agentem pro zajištění) ve prospěch Agenta pro zajištění, 
jako společného a nerozdílného věřitele s Vlastníky dluhopisů; 

(D) v souvislosti s Dluhopisy uzavřel dne 12. července 2010 Emitent s ČS jakožto 
administrátorem a obstaravatelem plateb smlouvu o správě emise a obstarávání plateb 
(dále jen „Smlouva s administrátorem“) a dne 12. července 2010 zvláštní ujednání 
ke Smlouvě s administrátorem; 

(E) v souvislosti s Dluhopisy uzavřel dne 12. července 2010 Emitent s Agentem pro 
zajištění jakožto agentem pro zajištění smlouvu s Agentem pro zajištění, ve znění 
dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva s Agentem pro zajištění“ );  

(F) Agent pro zajištění vydal dne [●] 2016 Vzdání se zástavního práva a potvrzení o 
zániku zástavního práva k určitým nemovitostem Emitenta ve smyslu § 170 odst. 1 
písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
§ 3073 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen „Prohlášení“); a 

(G) Smluvní strany si přejí změnit rozsah zajištění Dluhopisů specifikovaný ve Smlouvě 
s Agentem pro zajištění; 

uzavírají Smluvní strany následující Dodatek: 

I. 
ZMĚNY SMLOUVY S AGENTEM PRO ZAJIŠT ĚNÍ 

 

(1) Smluvní strany tímto sjednávají, že znění Smlouvy s Agentem pro zajištění se 
s účinností k okamžiku uzavření tohoto Dodatku mění následovně: 

(a) Znění Přílohy A ke Smlouvě s Agentem pro Zajištění (Seznam Nemovitostí) se 
mění tak, že výměra pozemku parc. č. 690/73 nacházející se v katastrálním 
území 682462 Horní Hanychov a zapsaném na listu vlastnictví č. 1 se v 
důsledků reálného rozdělení pozemku parc. č. 690/73 mění na 260021 m2 a 
příslušná položka č. 8 první tabulky (“Pozemky”) v části (F) na str. 4 Přílohy 
A se mění tak, že v druhém sloupci (“ Výměra (m2)”) se uvede výměra 
pozemku parc. č. 690/73 260021 m2. 

(2)  Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto potvrzují, že zástavní právo k 
pozemkům parc. č. 690/108 o výměre 296 m2 a parc. č. 690/109 o výměre 95 m2 
nacházející se v katastrálním území 682462 Horní Hanychov a zapsaném na listu 
vlastnictví č. 1 vzniklým v důsledků reálného rozdělení pozemku parc. č. 690/73 na 
základě Prohlášení zaniká. 
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II. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku s velkými písmeny mají význam definovaný 
ve Smlouvě s Agentem pro zajištění (ve znění tohoto Dodatku), není-li v tomto 
Dodatku stanoveno jinak. 

(2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních 
stran. 

(3) Pokud některé ustanovení tohoto Dodatku bude nebo se stane v jakémkoli ohledu 
protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím 
dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, 
ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. 
Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením, které (i) nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné 
a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy. 

(4) Tento Dodatek se řídí českým právem.  

(5) Tento Dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních. 

 

<podpisová strana následuje> 
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NA DŮKAZ ČEHOŽ byl tento Dodatek Smluvními stranami řádně podepsán k níže 
uvedenému datu. 

 

Emitent: 

V Liberci, dne _______________ 2016 

Statutární město Liberec 

 

Jméno: Tibor Batthyány 
Funkce: primátor 
 

 

 

Agent pro zajištění: 

V Praze, dne _______________ 2016 

Za Českou spořitelnu, a.s. 

 

 

Jméno: [●] 
Funkce: [●] 
 

 

Jméno: [●] 
Funkce: [●] 
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Číslo sb ěrného dluhopisu: 1 

2 000 000 000 Kč 
 

 

Statutární mě sto Liberec 

Sběrný dluhopis na doru čitele  
představující souhrn jednotlivých dluhopis ů na doru čitele 

s pohyblivým úrokovým výnosem 
v celkové jmenovité hodnot ě 2 000 000 000 Kč  

splatných v roce 2025 
ISIN CZ0001500102 

 

Tento sběrný dluhopis (dále jen „Sběrný dluhopis “) je vydán statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. 
Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „Emitent “), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Sběrný dluhopis představuje, v souladu s Emisními 
podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky “), vzájemně zastupitelné dluhopisy ve formě na doručitele, se 
splatností v roce 2025, v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) (dále jen 
„Dluhopisy“). Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/5735/570 ke sp.zn. 
Sp/2010/103/572 ze dne 21.6.2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010  a rozhodnutím České národní banky č.j. 
2010/6117/570 ke sp. zn. Sp/2010/123/572, ze dne 8.7.2010, které nabylo právní moci dne 8.7.2010 a jsou 
k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Emitenta www.liberec.cz. 

Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0001500102. 

Sběrný dluhopis představuje souhrn 200 (slovy: dvě stě) kusů Dluhopisů, každý o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč 
(slovy: deset milionů korun českých). Na Sběrném dluhopisu se vlastníci Dluhopisů podílejí podílem, který odpovídá 
počtu kusů Dluhopisů příslušného vlastníka Dluhopisů k celkovému počtu Dluhopisů představovaných Sběrným 
dluhopisem. Jednotlivým Dluhopisům není přidělováno pořadové číslo. Sběrný dluhopis je společným vlastnictvím 
vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu má veškerá práva, která jsou spojena 
s vlastnictvím Dluhopisu (včetně práva na výplatu výnosu z Dluhopisu). 

Název Dluhopisů je Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025. 

Datem emise Dluhopisů je 16.7.2010 

Emisní kurz je 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů vydaných k Datu emise (jak je tento pojem definován v Emisních 
podmínkách). 

Dluhopisy ponesou pohyblivý úrokový výnos stanovený v souladu s Emisními podmínkami jako součet (i) Referenční 
sazby (jak je tato definována v Emisních podmínkách) a (ii) marže ve výši 3,30% p.a. 

Závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou v souladu s Emisními podmínkami zajištěny ve prospěch Agenta pro 
zajištění (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) zástavním právem prvního pořadí k následujícím 
nemovitostem (s výhradou Povolené změny zajištění, jak je tato definována v Emisních podmínkách): 

(A)  

Pozemky: 

Parcelní číslo Vým ěra (m 2) Druh pozemku 

129/1 202 zastavěná plocha a nádvoří 
129/2 164 zastavěná plocha a nádvoří 
130 691 zastavěná plocha a nádvoří 
170 1069 zastavěná plocha a nádvoří 
471 533 zastavěná plocha a nádvoří 
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Parcelní číslo Vým ěra (m 2) Druh pozemku 

472 252 zastavěná plocha a nádvoří 
473 545 zastavěná plocha a nádvoří 
474 218 ostatní plocha 
496/2 1082 se svou součástí, budovou č.p. 1359 
862 224 zastavěná plocha a nádvoří 
864 201 zastavěná plocha a nádvoří 
1404/1 2419 ostatní ploch 
1405/1 3024 ostatní plocha 
1414 3164 zastavěná plocha a nádvoří 
1415 2846 ostatní plocha 
1416 4281 ostatní plocha 
1417 14631 ostatní plocha 
1418 1438 trvalý travní porost 
1422 1389 ostatní plocha 
1616 489 zastavěná plocha a nádvoří 
1638 684 zastavěná plocha a nádvoří 
1645 527 zastavěná plocha a nádvoří 
1797/1 342 zastavěná plocha a nádvoří 
2033 1236 zastavěná plocha a nádvoří 
2034 1658 zastavěná plocha a nádvoří 
2594/1 1743 zahrada 
2594/2 671 zahrada 
2595 84 zastavěná plocha a nádvoří 
2596 203 zahrada 
2597 1055 zastavěná plocha a nádvoří 
2598 331 zastavěná plocha a nádvoří 
2601 828 zahrada 
2920/3 2465 zahrada 
2922 955 zastavěná plocha a nádvoří 
2923/4 17 ostatní plocha 
2923/5 55 ostatní plocha 
2923/6 111 zahrada 
3211/1 3034 ostatní plocha 
3212/1 6167 zastavěná plocha a nádvoří 
4020 578 zastavěná plocha a nádvoří 
4022 432 zastavěná plocha a nádvoří 
4543 1653 ostatní plocha 
4545/1 2649 ostatní plocha 
4545/2 2823 ostatní plocha 
4545/3 1294 zastavěná plocha a nádvoří 
4545/4 1853 zastavěná plocha a nádvoří 
5379/1 2965 ostatní plocha 
5379/5 870 ostatní plocha 
5379/6 3200 ostatní plocha 
5379/8 648 ostatní plocha 
5379/9 1154 ostatní plocha 
5389 4139 zastavěná plocha a nádvoří 
5391/1 5661 zahrada 
5391/4 74 zastavěná plocha a nádvoří 
5395/1 9553 ostatní plocha 
5406 15031 zahrada 
5407/1 2669 ostatní plocha 
5407/2 1846 ostatní plocha 
5407/7 1254 zastavěná plocha a nádvoří 
5407/8 7876 ostatní plocha 
5407/10 927 ostatní plocha 
5407/11 836 ostatní plocha 
5407/14 599 ostatní plocha 
5407/15 370 ostatní plocha 
5408 5529 zastavěná plocha a nádvoří 
5828/1 7057 ostatní plocha 
6400 18934 lesní pozemek 
 

Budovy: 
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Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec I-Staré Město, č.p. 9 bydlení 862 
Liberec I-Staré Město, č.p. 11 bydlení 864 
Liberec I-Staré město, č.p. 183 obč.vyb 471 
Liberec I-Staré město, č.p. 184 obč.vyb 472 
Liberec I-Staré Město, č.p. 344 jiná st. 2034 
Liberec I-Staré Město, č.p. 425 obč. vyb 3212/1 
Liberec I-Staré město, č. p. 468 obč.vyb 473 
Liberec I-Staré město, č.p. 689 bydlení 5408 
Liberec I-Staré město, č.p. 831 bydlení 5389 
Liberec I-Staré Město, č.p. 1278 obč. vyb 2922 
Liberec II-Nové Město, č.p. 8 obč. vyb 170 
Liberec II-Nové Město, č.p. 259 bydlení 1797/1 
Liberec III-Jeřáb, č.p. 139 bydlení 1616 
Liberec III-Jeřáb, č.p. 264 bydlení 1645 
Liberec III-Jeřáb, č.p. 268 bydlení 1638 
Liberec III-Jeřáb, č.p. 851 jiná st. 4545/4 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 32 obč. vyb 130 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 56 jiná st. 129/1 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 59 jiná st. 129/2 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 144 bydlení 4022 
Liberec IV-Perštýn, č.p. 339 bydlení 4020 
Liberec V-Kristiánov, č.p. 9 bydlení 2598 
Liberec V-Kristiánov, č.p. 41 prům.obj 2597 
bez čp/če prům.obj 2595 
bez čp/če jiná st. 4545/3 
bez čp/če obč.vyb 5407/7 
bez čp/če obč. vyb 2033 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(B)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh poz emku  
St. 60/1 163 zastavěná plocha a nádvoří 
405/7 3908 lesní pozemek 
450/6 4538 lesní pozemek 
466/1 1651 lesní pozemek 
483/1 444 lesní pozemek 
988/4 366 lesní pozemek 
988/5 265 lesní pozemek 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XXXIII-Machnín, č.p. 1 bydlení St. 60/1 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 689823 Machnín a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(C)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
114 556 zastavěná plocha a nádvoří 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 
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Liberec IX-Janův Důl, č.p. 77 bydlení 114 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682241 Janův Důl u Liberce a jsou zapsané na listu 
vlastnictví č. 1. 

(D)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
330 337 zastavěná plocha a nádvoří 
367 606 zastavěná plocha a nádvoří 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec X-Františkov, č.p. 89 bydlení 330 
Liberec X-Františkov, č.p. 109 bydlení 367 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu 
vlastnictví č. 1. 

(E)  

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na spole čných 
částech domu a pozemku Budova Parcely 

262/8 byt 372/26917 

Liberec X-Františkov, č.p. 
262, 263, LV 705, byt. 
dům, na parcele 892/4, 
892/5 

892/4, zastavěná 
plocha a nádvoří, 
233 m2 
892/5, zastavěná 
plocha a nádvoří, 
235 m2 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu 
vlastnictví č. 968. 

(F)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
3 313 zastavěná plocha a nádvoří 
690/1 773550 lesní pozemek 
690/2 5399 lesní pozemek 
690/11 3916 lesní pozemek 
690/12 693 lesní pozemek 
690/31 99 lesní pozemek 
690/32 43 lesní pozemek 
690/73 260021 lesní pozemek 
690/74 21776 lesní pozemek 
711/3 5003 lesní pozemek 
711/14 1004 lesní pozemek 
749/9 515 lesní pozemek 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XIX-Horní Hanychov, č.p. 230 jiná st. 3 
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Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682462 Horní Hanychov a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 1. 

(G)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
26/13 749 zastavěná plocha a nádvoří 
1353/19 756 zastavěná plocha a nádvoří 
1555 2030 lesní pozemek 
1708 456 lesní pozemek 
1717/1 787 lesní pozemek 
1928 603 lesní pozemek 
1932 17067 lesní pozemek 
1956 1196 lesní pozemek 
1957 2135 lesní pozemek 
1960 2517 lesní pozemek 
1961/1 621 lesní pozemek 
1962/2 1654 lesní pozemek 
1963 4397 lesní pozemek 
1964/4 7726 lesní pozemek 
1968/2 2421 lesní pozemek 
1968/3 13394 lesní pozemek 
1985 6774 lesní pozemek 
1986 934 lesní pozemek 
1987 9165 lesní pozemek 
1991/1 860 lesní pozemek 
1991/2 472 lesní pozemek 
1991/3 119 lesní pozemek 
1991/4 307 lesní pozemek 
1991/5 15596 lesní pozemek 
1994 1116 lesní pozemek 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XXV-Vesec, č.p. 617 bydlení 26/13 
Liberec XXV-Vesec, č.p. 616 bydlení 1353/19 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 780472 Vesec u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 1. 

(H)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
59/1 356 lesní pozemek 
59/2 5 lesní pozemek 
61 85 lesní pozemek 
138 1129 lesní pozemek 
144 682 lesní pozemek 
740 540 zastavěná plocha a nádvoří 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XVII-Kateřinky, č.p. 156 bydlení 740 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682438 Kateřinky u Liberce a jsou zapsané na listu 
vlastnictví č. 1. 
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(I)   

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
1554/4 121 zastavěná plocha a nádvoří 
1555/4 711 zastavěná plocha a nádvoří 
1555/6 618 zastavěná plocha a nádvoří 
1558/26 405 zastavěná plocha a nádvoří 
1558/27 647 zastavěná plocha a nádvoří 
1558/28 592 zastavěná plocha a nádvoří 
1578/8 803 zastavěná plocha a nádvoří 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec VI-Rochlice, č.p. 1172 byt. dům 1553/9, LV: 10002 
1555/6 

Liberec VI-Rochlice, č.p. 1173 byt. dům 

1553/7, LV: 10002 
1553/8, LV: 10002 
1554/4 
1555/4 
1578/6, LV: 10002 

Liberec VI-Rochlice, č.p. 1174 byt. dům 1578/7 
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1175 byt. dům 1578/8 
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1176 byt. dům 1558/28 
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1177 byt. dům 1558/27 
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1178 byt. dům 1558/26 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 1. 

(J)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m 2) Druh pozemku  
1344/7 15071 lesní pozemek 
1402 614 zastavěná plocha a nádvoří 
1845/17 484 zastavěná plocha a nádvoří 
1887/2 89 lesní pozemek 
1887/4 60307 lesní pozemek 
1933/11 10 lesní pozemek 
1933/13 4 lesní pozemek 
1934/1 1388 lesní pozemek 
1934/2 38 lesní pozemek 
1947/3 8766 lesní pozemek 
1948/1 9099 lesní pozemek 
1948/2 3154 lesní pozemek 
1948/3 1602 lesní pozemek 
1982/2 17427 lesní pozemek 
1985/2 6698 lesní pozemek 
1985/3 3291 lesní pozemek 
1985/4 412 lesní pozemek 
1990/15 18639 lesní pozemek 
1990/16 65065 lesní pozemek 
2209/13 458 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/16 484 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/18 482 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/19 484 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/20 484 zastavěná plocha a nádvoří 
2209/21 483 zastavěná plocha a nádvoří 
2634/10 68782 lesní pozemek 
2634/11 3068 lesní pozemek 
2665/1 18529 lesní pozemek 
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Parcelní číslo  Výměra (m 2) Druh pozemku  
2665/2 1055 lesní pozemek 
2693/4 81490 lesní pozemek 
2693/5 31026 lesní pozemek 
2722/1 1220 lesní pozemek 
2923/4 9395 lesní pozemek 
3347/4 3601 lesní pozemek 
3347/7 39094 lesní pozemek 
3347/8 1798 lesní pozemek 
3347/12 11207 lesní pozemek 
3347/13 968 lesní pozemek 
3363 3322 lesní pozemek 
3366 1408 lesní pozemek 
3369/1 1504 lesní pozemek 
3481/1 5140 lesní pozemek 
3592/4 14014 lesní pozemek 
3652/11 4144 lesní pozemek 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 871 

jiná st. 1402 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisoum 
č.p. 1208 byt. dům 2209/13 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1575 byt. dům 2209/16 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1576 byt. dům 2209/18 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1577 byt. dům 2209/19 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1578 byt. dům 2209/20 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1579 byt. dům 2209/21 

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
č.p. 1580 byt. dům 1845/17 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785644 Vratislavice nad Nisou a jsou zapsané na listu 
vlastnictví č. 1. 

(K)   

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m 2) Druh pozemku  
393 606 zastavěná plocha a nádvoří 
436/8 1532 lesní pozemek 
460 2430 lesní pozemek 
549 69928 lesní pozemek 
748/1 21615 lesní pozemek 
783/1 47478 lesní pozemek 
783/2 643 lesní pozemek 
785 3666 lesní pozemek 
788 2852 lesní pozemek 
791 42195 lesní pozemek 
827 5146 lesní pozemek 
828 44204 lesní pozemek 
836/1 68624 lesní pozemek 
836/2 11639 lesní pozemek 
879/8 22680 lesní pozemek 
884/9 1766 lesní pozemek 
884/10 21 lesní pozemek 
889/3 15389 lesní pozemek 
1132/6 877 lesní pozemek 
1132/7 21459 lesní pozemek 
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Parcelní číslo  Výměra (m 2) Druh pozemku  
1141/1 55424 lesní pozemek 
1162 300 lesní pozemek 
1260/11 30695 lesní pozemek 
1260/12 29805 lesní pozemek 
1260/13 1799 lesní pozemek 
1301/3 47781 lesní pozemek 
1301/4 515 lesní pozemek 
1303 3163 lesní pozemek 
1304 10753 lesní pozemek 
1339 374 lesní pozemek 
1380/6 14026 lesní pozemek 
1381 18073 lesní pozemek 
1382 5848 lesní pozemek 
1386/3 9327 lesní pozemek 
1414/1 30145 lesní pozemek 
1414/2 147 lesní pozemek 
1414/7 1756 lesní pozemek 
1415/1 262 lesní pozemek 
1439/2 10662 lesní pozemek 
1777/3 12728 lesní pozemek 
1788/1 22161 lesní pozemek 
1893/3 984 lesní pozemek 
1893/4 12553 lesní pozemek 
 

Budovy: 

Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

Liberec XV-Starý Harcov, č.p. 292 bydlení 393 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682390 Starý Harcov jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(L)   

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na spole čných 
částech domu a pozemku Budova 

278/2 byt 886/4831 Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. 
dům, na parcele 5133, LV 11409 

278/4 byt 909/4831 Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. 
dům, na parcele 5133, LV 11409 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4889. 

(M)   

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na spole čných 
částech domu a pozemku Budova Parcely 

667/6 byt 783/29428 

Liberec VI-Rochlice, 
č.p. 666, 667, 668, LV 
1407, byt. dům, na 
parcele 361/10, 
361/11, 361/12 

361/10, zastavěná 
plocha a nádvoří, 183 m2 

361/11, zastavěná 
plocha a nádvoří, 223 m2 

361/12, zastavěná 
plocha a nádvoří, 182 m2 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 1882. 

Příloha usnesení č. 222/2016



Statutární m ěsto Liberec  
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 

(N)  

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na 
spole čných 
částech domu a 
pozemku 

Budova 

517/1 byt 3133/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/3 byt 1656/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/4 byt 1598/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/5 byt 1785/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/6 byt 2614/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/7 byt 1721/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/8 byt 1462/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/9 byt 1533/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/10 byt 1719/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/11 byt 987/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/12 byt 1725/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/13 byt 1637/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/14 byt 1507/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/15 byt 1718/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517/16 byt 1632/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

517 /17 byt 1706/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/1 byt 1382/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/2 byt 2368/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/3 byt 1506/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/4 byt 1429/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/5 byt 2430/100000 Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 

Příloha usnesení č. 222/2016



Statutární m ěsto Liberec  
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na 
spole čných 
částech domu a 
pozemku 

Budova 

510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/6 byt 1546/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/7 byt 1429/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/8 byt 1825/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/9 byt 1538/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

785/10 byt 1225/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/1 byt 1496/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/2 byt 1585/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/3 byt 1634/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/4 byt 1466/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/5 byt 1524/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/6 byt 1630/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/7 byt 1613/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/8 byt 1644/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/9 byt 1524/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/10 byt 1579/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/11 byt 1637/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/12 byt 1638/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/13 byt 1690/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/14 byt 1506/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/15 byt 1579/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/16 byt 1687/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/17 byt 1705/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 
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Č.p./Č.jednotky Způsob 
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částech domu a 
pozemku 

Budova 

786/18 byt 1690/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/19 byt 1478/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/20 byt 1560/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/21 byt 1673/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

786/22 byt 1656/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/1 byt 1478/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/3 byt 1364/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/4 byt 1484/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/5 byt 1835/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/6 byt 1370/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/7 byt 1537/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/8 byt 1835/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/9 byt 1412/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/10 byt 1543/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/11 byt 1828/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/12 byt 1401/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

787/13 byt 1173/100000 
Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 
1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 
510/3 LV 1, 510/4 LV 1 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 4471. 

(O)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
909/1 26376 lesní pozemek 
909/4 14176 lesní pozemek 
909/5 72152 lesní pozemek 
909/7 1246 lesní pozemek 
909/8 44455 lesní pozemek 
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Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
911/1 1469 lesní pozemek 
911/7 156 lesní pozemek 
911/8 7186 lesní pozemek 
912 964 lesní pozemek 
968 1095 lesní pozemek 
980/2 5565 lesní pozemek 
980/3 2846 lesní pozemek 
1131/2 134 lesní pozemek 
1276/3 625 lesní pozemek 
1276/4 101 lesní pozemek 
1670/1 5517 lesní pozemek 
1670/2 2178 lesní pozemek 
1684/1 11751 lesní pozemek 
1686 7421 lesní pozemek 
1689 7956 lesní pozemek 
1693 19381 lesní pozemek 
1694/1 12712 lesní pozemek 
1694/2 12005 lesní pozemek 
1695 9243 lesní pozemek 
1698 15065 lesní pozemek 
1700 38759 lesní pozemek 
1702 449655 lesní pozemek 
1703 1249 lesní pozemek 
1705 130587 lesní pozemek 
1706 56705 lesní pozemek 
1709/1 31519 lesní pozemek 
1709/3 75 lesní pozemek 
1709/4 440 lesní pozemek 
1711/3 6774 lesní pozemek 
1711/5 815 lesní pozemek 
1713/1 52200 lesní pozemek 
1713/2 863 lesní pozemek 
1714 994 lesní pozemek 
1715 6472 lesní pozemek 
1716 7858 lesní pozemek 
1719/1 101841 lesní pozemek 
1719/3 3400 lesní pozemek 
1719/4 62395 lesní pozemek 
1719/5 91692 lesní pozemek 
1719/6 1341 lesní pozemek 
1719/7 156 lesní pozemek 
1734/1 12159 lesní pozemek 
1735/1 6205 lesní pozemek 
1735/2 10748 lesní pozemek 
2103/4 148 lesní pozemek 
2103/7 18104 lesní pozemek 
2103/8 1041 lesní pozemek 
2103/9 736 lesní pozemek 
2115/19 340 lesní pozemek 
2227/1 9573 lesní pozemek 
2233 7492 lesní pozemek 
2234/1 533 lesní pozemek 
2234/3 9560 lesní pozemek 
2234/4 15229 lesní pozemek 
2236/1 116446 lesní pozemek 
2236/3 6708 lesní pozemek 
2236/4 9920 lesní pozemek 
2236/7 620 lesní pozemek 
2236/8 271 lesní pozemek 
2236/9 3931 lesní pozemek 
2238/1 126695 lesní pozemek 
2238/3 1122 lesní pozemek 
2238/4 773 lesní pozemek 
2238/5 8119 lesní pozemek 
2239/1 1504 lesní pozemek 
2240/2 43796 lesní pozemek 
2243 3100 lesní pozemek 
2261/4 1465 lesní pozemek 
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Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
2262/1 9136 lesní pozemek 
2262/13 41 lesní pozemek 
2262/14 3032 lesní pozemek 
2262/15 95867 lesní pozemek 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1. 

(P)  

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na spole čných 
částech domu a pozemku Budova Parcely 

669/2 byt 65/1356 

Liberec VI/Vochlice, 
4.p. 669, 670, LV 
1414, byt. dům, na 
parcele 361/2, 361/3 

361/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, 184 m2 

361/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, 183 m2 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 2551. 

(Q)  

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku: 

Č.p./Č.jednotky Způsob 
využití 

Podíl na spole čných 
částech domu a pozemku Budova Parcely 

836/2 byt 588/31487 

Liberec VI-Rochlice, 
č.p. 836, LV 1424, 
byt. dům, na parcele 
1429/58 

1429/58, zastavěná plocha 
a nádvoří, 370 m2 

 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 2086. 

(R)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
1097/2 710 lesní pozemek  
1097/5 154 lesní pozemek  
1097/6 200 lesní pozemek  
1109/2 640 lesní pozemek  
1114/1 1901 lesní pozemek  
1114/2 120 lesní pozemek  
1117/1 4802 lesní pozemek  
1129 4250 lesní pozemek  
1147/1 2871 lesní pozemek  
1148/2 933 lesní pozemek  
1148/3 67 lesní pozemek  
1149 106 lesní pozemek  
1154/3 2406 lesní pozemek  
1154/4 21 lesní pozemek  
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 626660 Dlouhý Most a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 282. 

(S)  

Pozemky: 
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Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
313/2 209 lesní pozemek  
315/2 1626 lesní pozemek  
341 1728 lesní pozemek  
357/2 13304 lesní pozemek  
761/2 276 lesní pozemek  
761/3 815 lesní pozemek  
791/1 1296 lesní pozemek  
791/2 5022 lesní pozemek  
832/1 67468 lesní pozemek  
832/3 1469 lesní pozemek  
837/2 60104 lesní pozemek  
925/1 12545 lesní pozemek  
925/2 32622 lesní pozemek  
925/9 223 lesní pozemek  
925/12 26332 lesní pozemek  
925/14 31721 lesní pozemek  
925/15 370 lesní pozemek  
930/1 8426 lesní pozemek  
931/2 7710 lesní pozemek  
952/1 33728 lesní pozemek  
952/12 3063 lesní pozemek  
971/3 3879 lesní pozemek  
971/13 26814 lesní pozemek  
1006/1 10426 lesní pozemek  
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673641 Krásná Studánka a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 1. 

(T)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
72/1 11936 lesní pozemek 
72/6 185 lesní pozemek 
72/7 859 lesní pozemek 
72/8 1124 lesní pozemek 
72/9 118156 lesní pozemek 
74/1 17257 lesní pozemek 
74/3 121 lesní pozemek 
145/10 1646 lesní pozemek 
145/23 28473 lesní pozemek 
145/24 2010 lesní pozemek 
145/26 440 lesní pozemek 
145/29 21991 lesní pozemek 
150/31 10692 lesní pozemek 
150/33 571 lesní pozemek 
150/34 565 lesní pozemek 
238/1 11336 lesní pozemek 
257/142 13829 lesní pozemek 
336/5 3065 lesní pozemek 
358/16 15160 lesní pozemek 
360/6 206 lesní pozemek 
465/2 1255 lesní pozemek 
468/1 2879 lesní pozemek 
517/3 207 lesní pozemek 
537/1 634 lesní pozemek 
537/2 131 lesní pozemek 
537/3 141 lesní pozemek 
537/4 2232 lesní pozemek 
540/1 272 lesní pozemek 
540/2 919 lesní pozemek 
558/3 2211 lesní pozemek 
558/6 14129 lesní pozemek 
570/6 1085 lesní pozemek 
590 472 lesní pozemek 
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Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
591/2 35223 lesní pozemek 
600/15 5266 lesní pozemek 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673650 Radčice u Krásné Studánky a jsou zapsané na listu 
vlastnictví č. 1. 

(U)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2) Druh pozemku  
870/4 1107 lesní pozemek 
886/3 7653 lesní pozemek 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682179 Staré Pavlovice a jsou zapsané na listu vlastnictví 
č. 1. 

(V)  

Pozemky: 

Parcelní číslo  Výměra (m2)  Druh pozemku  
167/11 7537 lesní pozemek 
167/12 35799 lesní pozemek 
167/13 6945 lesní pozemek 
169/1 238 lesní pozemek 
169/5 6719 lesní pozemek 
172/3 19400 lesní pozemek 
172/8 797 lesní pozemek 
172/11 37900 lesní pozemek 
172/12 814 lesní pozemek 
182/4 12699 lesní pozemek 
215/4 355 lesní pozemek 
216/7 45726 lesní pozemek 
216/8 2836 lesní pozemek 
218/2 4202 lesní pozemek 
218/3 259 lesní pozemek 
218/4 89 lesní pozemek 
244/9 15300 lesní pozemek 
294/6 157403 lesní pozemek 
295/2 1913 lesní pozemek 
298/2 350 lesní pozemek 
319/2 6450 lesní pozemek 
 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785628 Kunratice u Liberce a jsou zapsané na listu 
vlastnictví č. 1. 

 

V souvislosti s Dluhopisy Emitent rovněž zřídil zvláštní fond (dále jen „Umořovací fond “) představovaný prostředky 
na běžném účtu vedeném u Správce umořovacího fondu (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách). Do 
Umořovacího fondu Emitent od roku 2011 vkládá peněžní prostředky, a to ve výši nejméně 35.000.000 Kč (třicet pět 
milionů korun českých) pololetně tak, aby nejpozději 30 (třicet) pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti (jak je 
tento pojem definován v Emisních podmínkách) dosáhla hodnota Umořovacího fondu částku představující 50% 
(padesát procent) jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů. 

Tento Sběrný dluhopis je uložen a evidován u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem 
Praha 1, Rybná 14, IČ: 25 08 14 89, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 4308. 

Emitent se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách. Pokud nedojde 
k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem z důvodů stanovených v Emisních podmínkách, bude jmenovitá 
hodnota Dluhopisů splacena v souladu s Emisními podmínkami jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů (jak 
je tento pojem definován v Emisních podmínkách), tj. k 16.7.2025. 
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Výnos z Dluhopisů je splatný v souladu s Emisními podmínkami ke Dni výplaty úroků (jak je tento pojem definován 
v Emisních podmínkách). 

Pro účely plateb je výplatním místem určená provozovna administrátora, České spořitelny, a.s., na adrese Evropská 
2690/17, 160 00  Praha 6. 

 

Statutární město Liberec 

 

 

 

.........................................................................  

Tibor Batthyány  

primátor  
 
 
 
Příloha: Emisní podmínky 
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VZDÁNÍ SE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA A POTVRZENÍ O ZÁNIKU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA 

 

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen 
„Zástavní věřitel“), 

tímto prohlašuje, 

že se ve smyslu § 170 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, vzdává zástavního práva k následujícím nemovitým věcem ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen 
„Zástavce“): 

- pozemek parc. č.690/108; a 
- pozemek parc. č. 690/109, 

vzniklým v důsledku reálného rozdělení pozemku parc. č. 690/73 a nacházejícím se v katastrálním 
území 682462 Horní Hanychov, obec Liberec, zapsaným v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1 (dále 
jen „Zástava“), přičemž uvedené zástavní právo bylo zřízeno na základě smlouvy o zřízení 
zástavního práva k nemovitostem ze dne 12. července 2010 uzavřené mezi Zástavcem a Zástavním 
věřitelem (dále jen „Zástavní smlouva“) a do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem 
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, bylo zapsáno na listu vlastnictví č. 1 pod č. V-
5040/2010-505 s právními účinky vkladu ke dni 14. července 2010.  

Zástavní právo, které vázne na základě Zástavní smlouvy na jiných nemovitých věcech než na 
Zástavě, zůstává tímto vzdáním se práva nedotčeno.   

Tento dokument slouží zároveň jako potvrzení Zástavního věřitele jako osoby oprávněné z výše 
uvedených zástavních práv ve smyslu § 66 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí, o tom, že taková zástavní práva k okamžiku  podpisu tohoto dokumentu zanikla 
v důsledku vzdání se zástavních práv jednostranným úkonem Zástavního věřitele ve smyslu § 170 
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 3073 
zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník. 

Zástavní věřitel tímto souhlasí, aby Zástavce učinil veškeré kroky potřebné k výmazu výše uvedených 
zástavních práv z katastru nemovitostí. 

Pro vyloučení pochybností Zástavní věřitel prohlašuje, že dluh zajištěný zástavním právem k Zástavě 
nezaniká, a výslovným ani nepřímým úmyslem či důsledkem tohoto vzdání se zástavního práva ani 
potvrzení o zániku zástavního práva není prominutí zajištěného dluhu. 

Česká spořitelna, a.s., jakožto Zástavní věřitel 

 

Podpis:  _________________________ 

 

Podpis:  _________________________ 

Jméno: [●]  Jméno:     [●] 

Funkce: [●]  Funkce:   [●] 

 

[úředně ověřené podpisy] 
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Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů 

Příslušné orgány Statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 
62 978, rozhodly o záměru změny emisních podmínek níže specifikovaných dluhopisů tak, aby došlo k (i) nutné 
změně rozsahu zajištění dluhopisů a (ii) zavedení možnosti povolení určitých změn v zajištění dluhopisů bez 
nutnosti souhlasu schůze vlastníků dluhopisů. Návrh nových Emisních podmínek ve změnové verzi tvoří přílohu 
tohoto Oznámení. 

Rada Statutárního města Liberec proto v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 
pozdějších předpisů, svolává schůzi vlastníků dluhopisů. Údaje podle § 22 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o 
dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, jsou: 

Emitent:  Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 

Název dluhopisu: Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025 

Popis dluhopisu: Zastupitelné komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec v celkové jmenovité 
hodnotě 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), s pohyblivým úrokovým výnosem, splatné v roce 
2025 

Datum emise: 16. července 2010 

ISIN:  CZ0001500102 

Místo konání: [●] 

Datum a hodina konání: [●] 2016 od [●] hodin 

Program jednání: 

1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti 
2. Projednání návrhu na změnu emisních podmínek 
3. Hlasování o změně emisních podmínek 
4. Závěr 

Rozhodný den: Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je [●] 2016. 

Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena v [●] hodin. Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby 
prokážou platným občanským průkazem, zmocněnci předloží za každého zastupovaného vlastníka dluhopisu 
plnou moc. Zástupci vlastníků dluhopisů – právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc a originál 
nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby ne starší 3 měsíců. 

Emitent zpřístupnil v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na schůzi 
vlastníků dluhopisů na adrese Jablonecká 41/27, Liberec 1, sekretariát odboru ekonomiky, číslo dveří  1.24. 
Tento formulář je dále přístupný na webových stránkách Emitenta www.liberec.cz. Každý má právo vyžádat si 
zaslání formuláře výše uvedené plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky. 

V [●] dne [●] 2016 

Publikováno na internetových stránkách Emitenta www.liberec.cz dne [●] 2016 v [●] hodin. 

Příloha usnesení č. 222/2016



 

 

EMEA 101402628 v4   

 

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

 

 

 

 

mezi  

 

 

Statutárním městem Liberec 

 

 

a 

 

 

White & Case (Europe) LLP 
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Statutární město Liberec  
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město, IČ 00262978, DIČ 
CZ00262978 jednající Tiborem Batthyánym, primátorem  

(dále jen „SML “) 

a 

White & Case (Europe) LLP, se sídlem 5 Old Broad Street, Londýn EC2N 1 DW, Anglie, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku společností pro 
Anglii a Wales pod reg. č. OC 300102, vykonávající v České republice činnost 
prostřednictvím White & Case (Europe) LLP, organizační složka, se sídlem Praha 1, Na 
Příkopě 850/8, IČ: 241 91 281, DIČ: CZ682997698, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74860  

(dále jen „White & Case“) 

(společně též jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne následující Smlouvu o poskytování právních služeb 
White & Case (dále jen „Smlouva“). 

 

Článek I 
Předmět Smlouvy  

1.1 White & Case bude SML poskytovat právní služby v souvislosti se (i) změnami 
emisních podmínek dluhopisů vydaných SML v souvislosti se změnou rozsahu 
zajištění a (ii) předčasným splacením dluhopisů vydaných SML (dále jen 
„Poradenství“). Právní služby v rámci Poradenství dle této Smlouvy budou zahrnovat 
zejména následující činnosti: 

I. Změna rozsahu zajištění dluhopisů 

(a) příprava textace oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů a součinnost při 
zajištění jeho publikace v termínu a způsobem předjímaným emisními 
podmínkami dluhopisů;  

(b) příprava nové verze emisních podmínek dluhopisů reflektující dohodnuté změny 
v zajištění a případnou výjimku z nutnosti schválení podlimitních změn 
v zajištění schůzí vlastníků dluhopisů; 

(c) příprava korespondujících změn ve smluvní dokumentaci, tj. zejména ve 
smlouvě s agentem pro zajištění; 

(d) příprava dodatku č. 2 ke smlouvě o zástavě nemovitostí; 

(e) revize textace jakýchkoli potřebných souhlasů emitenta, tj. včetně materiálů 
určeným k schválení orgány SML; 
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(f) komunikace s Českou spořitelnou, jakožto administrátorem, ve věci změny 
rozsahu zajištění dluhopisů a provedení souvisejících kroků;  

(g) asistence při přípravě formulářů pro účely řízení u katastrálního úřadu; 

(h) součinnost při získání jakýchkoli nutných výpisů z evidence vedené CDCP 
a pomoc se souvisejícími administrativními kroky nutnými pro svolání a konání 
schůze vlastníků dluhopisů; 

(i) asistence při jakékoli další komunikaci mezi emitentem (SML) 
a administrátorem; 

(j) konzultace ve věci souvisejících právních otázek a interpretace ustanovení 
emisních podmínek; a 

(k) další poradenské služby dle potřeb a na žádost SML. 

 

II.  Předčasné splacení dluhopisů 

(a) příprava textace oznámení o předčasném splacení dluhopisů a součinnost při 
zajištění jeho publikace v termínu a způsobem předjímaným emisními 
podmínkami dluhopisů;  

(b) revize textace jakýchkoli potřebných souhlasů emitenta, tj. včetně materiálů 
určeným k schválení orgány SML; 

(c) komunikace s Českou spořitelnou, jakožto administrátorem, ve věci záměru 
předčasného splacení dluhopisů a provedení souvisejících kroků;  

(d) asistence při přípravě příp. rozhodnutí o zániku dluhopisů ve vztahu 
k dluhopisům, které SML mohlo kdykoli v minulosti odkoupit, a oznámení 
téhož administrátorovi; 

(e) součinnost při získání jakýchkoli nutných výpisů z evidence vedené CDCP 
a pomoc se souvisejícími administrativními kroky; 

(f) konzultace při procesování plateb v souvislosti s předčasným splacením 
dluhopisů;  

(g) asistence při jakékoli další komunikaci mezi emitentem (SML) 
a administrátorem; 

(h) konzultace ve věci souvisejících právních otázek a interpretace ustanovení 
emisních podmínek; a 

(i) další poradenské služby dle potřeb a na žádost SML. 
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Článek II 
Personální obsazení 

2.1 Za White & Case se na poskytování právních služeb dle této Smlouvy bude podílet 
tým právníků majících zkušenosti s obdobnými projekty v České republice 
i v zahraničí. Poskytování právních služeb SML bude řídit a koordinovat paní Eva 
Svobodová, partnerka pražské kanceláře. Paní Svobodová bude primárně 
spolupracovat s  panem Luďkem Chvostou jr., právníkem pražské kanceláře. 

2.2 Dle potřeby bude tento tým doplněn dalšími českými nebo zahraničními právníky 
s odpovídajícím zaměřením a zkušenostmi, jakož i dalším podpůrným personálem 
z pražské kanceláře nebo i jiné kanceláře White & Case. Poradenské služby 
poskytované specialisty ze zahraničních kanceláří White & Case budou v takovém 
případě účtovány na základě odpovídajících standardních hodinových sazeb. 

Článek III 
Skladba honorářů  

3.1 Při stanovení odměn za odborné služby vychází White & Case z počtu hodin 
odpracovaných na daném případu, za něž účtuje předem stanovené hodinové sazby. 
Hodinové sazby partnerů, právníků a právních asistentů White & Case jsou určeny na 
základě jejich zkušeností a jsou obecně srovnatelné se sazbami firem s podobnou 
odbornou úrovní a zkušenostmi. V současnosti se hodinové sazby právního personálu 
White & Case pohybují v rozmezí od 3.510 Kč do 7.930 Kč v případě právníků, od 
7.930 Kč do 13.780 Kč v případě partnerů a counselů, a od 1.500 do 2.860 Kč 
v případě právních asistentů a právních stážistů. 

3.2 Všechny výše uvedené hodinové sazby jsou platné do konce roku 2016 a jsou 
každoročně přehodnocovány. Nové hodinové sazby jsou platné ode dne oznámení. 

3.3 Veškeré překlady budou účtovány samostatně, přičemž hodinová sazba překladatelů 
White & Case činí 2.210 Kč. 

3.4 Kromě honorářů za odborné služby účtuje White & Case rovněž náklady, které byly 
přímo vynaloženy v zastoupení klienta, a dále jiné náklady vzniklé v souvislosti 
s poskytnutými službami. Všechny tyto náklady jsou účtovány jako částka rovnající 
se 4 % z celkové výše honoráře White & Case (vyjma nákladů spojených s cestami na 
dlouhé vzdálenosti, překladů, notářských a soudních poplatků či dalších mimořádných 
nákladů). 

Článek IV 
Omezení honoráře 

4.1 White & Case vynaloží veškeré úsilí, aby poskytovala SML své služby co možná 
nejefektivněji. Na základě Vaší poptávky a s ohledem na výše uvedené 
předpokládáme, že celková částka za odborné služby White & Case (vyjma překladů, 
výdajů a dalších nákladů) vymezené body I. (a) až (j) bude činit 250.000 Kč plus 
DPH a paušální výdaje a celková částka za odborné služby White & Case (vyjma 
překladů, výdajů a dalších nákladů) vymezené body II. (a) až (h) uvedenými v 
Předmětu Smlouvy bude činit 250.000 Kč plus DPH a paušální výdaje. Výše zmíněné 
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částky předpokládají současné zpětné uhrazení dosud nezaplacených víceprací na 
mandátech týkajících se změny emisních podmínek dluhopisů, rozsahu jejich zajištění 
a svolání schůzí vlastníků dluhopisů a případné emise nástrojů typu NSV. Hodnota 
existujících víceprací z minulých mandátů je s ohledem na výše zmíněný nový mandát 
pokrácena ze skutečných 635.000 Kč na 350.000 Kč a takto snížená bude souběžně 
reflektována v rozsahu fakturace výše uvedené práce tak, že celková částka za 
odborné služby White & Case (vyjma překladů, výdajů a dalších nákladů) vymezené 
body I. (a) až (j) a II. (a) až (h) uvedenými v Předmětu Smlouvy bude činit 850.000 
Kč plus DPH a paušální výdaje. Takto stanovená konečná částka 850.000 Kč zároveň 
představuje narovnání ve vztahu k veškerým existujícím vynaloženým nákladům za 
dosud vykonané vícepráce ze strany White & Case, které White & Case již dále 
nebude separátně fakturovat.  

4.2 White & Case bude pravidelně kontrolovat stav doposud vynaložených nákladů 
na odborné služby a bude SML informovat, pokud bude zřejmé, že očekávaný odhad 
honorářů bude překročen. V tomto případě by White & Case se SML projednala nový 
odhad. 

4.3 Poradenské služby dle bodů I (k) a II (i) uvedených v Předmětu smlouvy by byly 
účtovány podle standardních hodinových sazeb White & Case uvedených výše. 

 

Článek V 
Předpoklady 

5.1 Odhad honoráře uvedený výše je podmíněn následujícími předpoklady: 

(a) v souvislosti s Transakcí se nevyskytnou žádné nepředvídané události, 
či změny ve strategii a struktuře; 

(b) charakter, předmět prací a časový rozvrh Poradenství, včetně souvisejících 
jednání, nepřekročí charakter, předmět prací a časový rozvrh, které jsou 
obvyklé pro poradenství podobného typu; 

(c) odpovědní pracovníci SML, administrátora dluhopisů SML, a další případní 
poradci budou aktivně spolupracovat s White & Case, zejména pokud se týče 
poskytování veškerých informací vztahujících se na všechny aspekty 
Poradenství; 

(d) ke splacení dluhopisů a dokončení veškerých prací v rámci Poradenství dojde 
do 31. července 2016; a 

(e) právní poradenství bude poskytováno podle českého práva, veškerá 
dokumentace bude připravována v jedné jazykové verzi v českém jazyce 
a bude vycházet ze standardní dokumentace používané pro poradenství 
obdobného typu. 
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Článek VI 
Platební podmínky a lhůty 

6.1 Pokud se SML a White & Case nedohodnou jinak, budou právní služby poskytovány 
formou dílčích zdanitelných plnění dle zákona o DPH. Vyúčtování právních služeb 
bude považováno za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a bude zasíláno 
SML podle rozsahu poskytnutých služeb. 

6.2 Hodinové sazby včetně výše uvedeného fixního honoráře nezahrnují případnou 
českou daň z přidané hodnoty, která bude v příslušné sazbě připočtena k fakturované 
částce. 

6.3 Veškerá vyúčtování budou splatná do 14 dnů po obdržení účetního dokladu v Kč na 
korunový účet White & Case s názvem White & Case (Europe) LLP vedený 
u Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5 – 
Stodůlky, č. účtu 2043950101/2600, IBAN: CZ50 2600 0000 0020 4395 0101. 

Článek VII 
Konflikt zájm ů 

7.1 Pokud bude White & Case vybrána jako právní poradce SML, bude naše zastupování 
SML v souvislosti s Transakcí podmíněno zjištěním všech zúčastněných stran 
a vyloučením všech případných konfliktů zájmu v rámci celosvětové sítě kanceláří 
White & Case. Teprve poté budeme moci prohlásit, že mezi těmito stranami a White 
& Case k žádným konfliktům zájmu nedochází. 

7.2 Podpisem této Smlouvy nebo přijetím služeb White & Case SML souhlasí s tím, že 
ostatní zahraniční právníci White & Case jsou i nadále oprávněni zastupovat jakékoli 
jiné klienty v jakýchkoli jiných záležitostech (včetně sporů, v nichž mohou být zájmy 
těchto klientů v rozporu se zájmy SML a podniků tvořících s ním podnikatelská 
seskupení, avšak pouze v případě, že takové další záležitosti nesouvisí s  Transakcí. 
Uvedené opatření požaduje americké právo zakazující některým z právníků White 
& Case bez předchozího souhlasu stávajících a potenciálních klientů s příslušným 
zastupováním jednat v rozporu se zájmy klientů jiných právníků White & Case, a to 
i v nesouvisejících záležitostech. Tento souhlas se dále vztahuje i na případná budoucí 
zastupování SML ze strany White & Case, pokud SML před započetím takového 
nového zastupování White & Case nesdělí, že s ním nesouhlasí.  

7.3 Práva a povinnosti českých právníků White & Case se ve všech případech řídí 
zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „Zákon o advokacii“) a stavovskými 
předpisy České advokátní komory, a to i v případě konfliktu zájmů. 

Článek VIII 
Výpověď Smlouvy 

8.1 Jak SML, tak White & Case mohou ukončit smluvní vztah na základě této Smlouvy 
kdykoliv po předání písemné výpovědi druhé straně, avšak za podmínky, že ihned po 
takové výpovědi SML poskytne White & Case úhradu za zbývající část již 
vynaloženého pracovního času, vynaložených nákladů a ostatních výloh. 
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8.2 V případě zániku této Smlouvy z důvodu na straně SML či White & Case, zajistí 
White & Case učinění neodkladných úkonů tak, aby SML neutrpělo na svých právech 
nebo oprávněných zájmech újmu v souladu s § 20 odst. 6 Zákona o advokacii 
a § 2442 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“ ). 
To neplatí, pokud SML White & Case sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá. 

Článek IX 
Povinnost zachovávat mlčenlivost 

9.1 White & Case potvrzuje, že v souladu s § 21 Zákona o advokacii a se stavovskými 
předpisy České advokátní komory bude zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb SML 
podle této Smlouvy. Tato povinnost se vztahuje na všechny pracovníky White 
& Case. 

9.2 SML tímto souhlasí se zařazením svého jména a použitím svého loga pro účely 
sestavení referenčních seznamů klientů či transakcí White & Case s tím, že toto 
nebude považováno za porušení povinnosti White & Case zachovávat mlčenlivost. 

9.3 SML tímto rovněž souhlasí se zařazením Poradenství dle této Smlouvy mezi 
reference, které White & Case publikuje ve svých přehledech pro účely výběrových 
řízení a odborných anket, pokud takovýmto zveřejněním informací o Transakci White 
& Case neporuší povinnosti mlčenlivosti nebo neporuší obchodní tajemství SML. 

Článek X 
Odpovědnost za újmu 

10.1 Odpovědnost White & Case za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie 
se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o advokacii a Občanského zákoníku. 
Informace k pojištění odpovědnosti White & Case, včetně údajů o pojišťovně, 
kontaktních údajů na pojišťovnu a věcného i místního rozsahu pojištění, bude 
poskytnuta na vyžádání. 

Článek XI 
Zmocnění 

11.1 Pokud v rámci poskytování právních služeb dle této Smlouvy bude vyžadováno 
zastupování SML v soudních či správních řízeních v ČR nebo v zahraničí, SML 
vystaví příslušným advokátům White & Case na základě jejich žádosti procesní plnou 
moc v rozsahu potřebném k zastupování SML. 

11.2 Za předpokladu, že SML bude udělovat White & Case plnou moc k podpisu 
jakéhokoliv dokumentu, kterým se zakládají hmotněprávní práva a povinnosti, včetně, 
ale nikoliv výlučně smlouvy jménem klienta, přihlášky pohledávky do insolvenčního 
řízení či jiného dokumentu, White & Case si vyhrazuje právo vyžadovat od SML 
podepsání k tomu určené speciální plné moci dle vzoru, který White & Case předloží 
SML před provedením příslušného právního jednání.  
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Článek XII 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o advokacii, stavovskými 
předpisy České advokátní komory a Občanským zákoníkem. 

12.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně. 

12.3 Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že ustanovení této Smlouvy oddělitelné 
od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují 
bez zbytečných odkladů nahradit takovéto ustanovení novým. 

12.4 Názvy článků v této Smlouvě jsou určeny pouze pro snazší orientaci a nebude jim 
přisuzován žádný věcný ani interpretační význam. 

12.5 Tato Smlouva a v ní uvedené podmínky pro poskytování právních služeb nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Stejné 
podmínky se obdobně použijí i na práci a služby související s Transakcí, které byly 
SML ze strany White & Case poskytnuty před tímto datem. 

12.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních 
stran obdrží jedno (1) vyhotovení s platností originálu. 

 

 

 

 

 

Statutární město Liberec 

 

V Liberci dne ___________________ 

 
 
 
_____________________________ 
 
Tibor Batthyány 
Primátor 

White & Case (Europe) LLP 

 

V Praze dne ___________________ 

 
 
 
_____________________________ 
 
David Plch 
vedoucí White & Case (Europe) LLP, 
organizační složka 
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Smlouva byla schválena usnesením RM ________________   ze dne ________________. 

Příloha usnesení č. 222/2016



Příloha usnesení č. 222/2016



S m l o u v a   o   p o s k y t n u t í  
ú�elové dotace z Dota�ního fondu Libereckého kraje 

oblast podpory: Doprava 
program �. 6.3 – Podpora projektové p�ípravy 

�. OLP/309/2016 
schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 1. 2016 usnesením �. 50/16/ZK 

Smluvní strany: 

Liberecký kraj 
se sídlem    : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený    : Martinem P�tou, hejtmanem 
                                       na základ� plné moci Vladimírem Mastníkem, �lenem rady kraje 

�ízení resortu doprava 
I�     : 70891508 
DI�    : CZ70891508 
Bankovní spojení  : Komer�ní banka, a.s. 
�íslo ú�tu    : 19-7964250217/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 
na stran� jedné 

a 

Statutární m�sto Liberec 
se sídlem/bydlišt� : nám. Dr. E. Beneše 1 
zastoupené  : Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního m�sta 
I� / datum narození) : 00262978 
DI�   : CZ00262978 
Bankovní spojení : �eská národní banka 
�íslo ú�tu  : 94-6221461/0710 
 (dále jen „p�íjemce“) 
na stran� druhé 

uzav�ely níže uvedeného dne, m�síce a roku v souladu s §159 a násl. zákona �. 500/2004 Sb., 
správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, podle zákona �. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� tuto 

ve�ejnoprávní smlouvu o poskytnutí ú�elové dotace z rozpo�tu Libereckého kraje 

�lánek I. 
P�edm�t a ú�el smlouvy 

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí ú�elové investi�ní dotace na projekt s 
názvem: 

„Cyklostezka od Košické po Poštovní nám�stí (sou�ást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa 
�. 20“, 
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který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje �. 50/16/ZK ze dne 26. 1. 
2016. 

2. Finan�ní prost�edky z rozpo�tu poskytovatele budou použity výhradn� na zp�sobilé 
výdaje v souladu s dosažením ú�elu projektu, kterým je: zpracovat projektovou 
dokumentaci pro následnou realizaci stavebních prací na cyklostezce Odra Nisa v úseku 
od Košické ulice po Poštovní nám�stí. Zpracování by m�lo zahrnout i �ešení návaznosti 
stávajícího úseku, který kon�í v centru m�sta v ulici Barví�ská. 

3. P�íjemce je povinen realizovat projekt minimáln� v rozsahu a dle specifikace t�chto 
závazných parametr�: 
Název parametru Jednotka Hodnota 

Projektová dokumentace ks 1 
Stavební povolení ks 1 

Za napln�ní závazného parametru je považováno napln�ní nejmén� 90 % hodnoty 
závazného parametru.  

4. Finan�ní prost�edky z rozpo�tu poskytovatele mohou být použity v souladu s ú�elem 
projektu na: 

a) po�ízení dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví p�íjemce na projekt uvedený 
v �l. I. odst. 1 

b) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví p�íjemce na 
projekt uvedený v �l. I. odst. 1 

5. P�íjemce je povinen po celou dobu realizace projektu spl�ovat podmínky vyhlášeného 
programu. Žádosti o zm�ny v projektu, které by nebyly v souladu s t�mito podmínkami, 
podléhají schválení Zastupitelstva Libereckého kraje. 

�lánek II.  
Výše dotace a její uvoln�ní 

1. Celková výše p�iznané ú�elové dotace m�že �init maximáln� 200.000 K�. 

2. Celkové zp�sobilé výdaje projektu, max. podíl poskytovatele i min. podíl p�íjemce na 
celkových zp�sobilých výdajích projektu, dle �lánku I., odst. 1, v K� a v % �iní: 

     Výše finan�ních  
    prost�edk� v K�

  Podíl na celkových  
 zp�sobilých výdajích 

Celkové p�edpokládané zp�sobilé výdaje 
projektu 

750.000 100 % 

Celková výše dotace z rozpo�tu 
Libereckého kraje (max. podíl 
poskytovatele) 

200.000 26,67 % 

Vlastní zdroje p�íjemce 1)

(min. podíl p�íjemce) 
550.000 73,33 % 

1) jedná se o jiné finan�ní prost�edky než z rozpo�tu kraje

3. Pokud celkové skute�né zp�sobilé výdaje projektu p�i záv�re�ném vyú�tování projektu 
budou nižší než celkové p�edpokládané zp�sobilé výdaje projektu dle �l. II. odst. 2této 
smlouvy, bude výše dotace upravena dle % podílu stanoveného v �l. II. odst. 2. 

4. V p�ípad�, že celkové skute�né zp�sobilé výdaje projektu budou vyšší než celkové 
p�edpokládané zp�sobilé výdaje na projekt dle �l. II. odst. 2této smlouvy, hradí toto 
navýšení výdaj� p�íjemce dotace z vlastních zdroj�. 
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5. V p�ípad�, že nebude poskytnuta záloha, budou finan�ní prost�edky p�evedeny na ú�et 
p�íjemce do 30 dn� ode dne, kdy poskytovatel písemn� potvrdí p�íjemci správnost 
p�edloženého úplného záv�re�ného vyú�tování, ve výši odpovídající smluvním 
podmínkám, maximáln� do výše p�iznané dotace. 

�lánek III. 
Povinnosti p�íjemce a podmínky �erpání dotace 

1. P�íjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhrad� zp�sobilých výdaj�
projektu a v souladu s ú�elem projektu dle �l. I. této smlouvy.

2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finan�ních prost�edk� povede p�íjemce 
samostatnou odd�lenou pr�kaznou ú�etní evidenci. 

3. Do zp�sobilých výdaj� na realizaci projektu se zapo�ítávají uhrazené výdaje, které 
vzniknou p�íjemci v souvislosti s realizací projektu dle �l. I. této smlouvy a v termínu dle 
�l. III., odst. 4. této smlouvy a náklady, které vzniknou p�íjemci v souvislosti s realizací 
projektu dle �l. I. této smlouvy a jsou proplaceny nejpozd�ji do termínu vyú�tování dotace 
uvedené v �l. III. odst. 7. Za zp�sobilé výdaje projektu se považují také výdaje, které 
vzniknou p�ed uzav�ením této smlouvy o poskytnutí ú�elové dotace, nejd�íve však od      
1. 1. 2015. Da� z p�idané hodnoty (dále také jen DPH) je považována za zp�sobilý výdaj 
dle v�ty první a v p�ípad�, kdy p�íjemce není plátcem DPH, resp. nem�že uplatnit 
v souvislosti s realizací projektu dle �. I. této smlouvy nárok na odpo�et DPH na vstupu. 
Pokud je uplat�ován režim revers charge musí p�íjemce sou�asn� doložit i náležitosti 
uvedené v �l. III odst. 9. Z dotace nelze hradit výdaje za alkohol a tabák a výrobky z nich. 

4. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukon�ení realizace projektu je 
nejpozd�ji 30. 6. 2017.

5. Ukon�ením realizace projektu se rozumí dokon�ení veškerých aktivit na projektu a 
zárove� protokolární p�evzetí projektu mezi p�íjemcem a zhotovitelem projektu.  

6. Finan�ní prost�edky poskytovatele na projekt dle �lánku I. jsou poskytnuty k využití do 
termínu pro p�edložení záv�re�ného vyú�tování stanoveného v �l. III. odst. 7. 

7. Projekt musí být vyú�tován do 50 kalendá�ních dn� po ukon�ení realizace, 
nejpozd�ji do 19. 8. 2017. Pokud p�íjemce realizoval projekt p�ed nabytím ú�innosti 
této smlouvy, musí provést vyú�tování nejpozd�ji do 50 kalendá�ních dn� od nabytí 
ú�innosti této smlouvy. Ukon�ením realizace projektu se rozumí kompletní 
zpracování p�íslušného stupn� projektové dokumentace a v p�ípadech, kdy stupe�
dokumentace vyžaduje vydání rozhodnutí, pak se dnem ukon�ení realizace projektu 
rozumí nabytí právní moci rozhodnutí. Ukon�ení realizace projektu je zárove�
stvrzeno protokolárním p�evzetím projektu mezi p�íjemcem a zhotovitelem 
projektu, tento doklad se v kopii dokládá k vyú�tování. Projekt musí být vyú�tován 
formou záv�re�ného vyú�tování na p�íslušném formulá�i uvedeným v p�íloze �. 1 a 2 této 
smlouvy, který musí být v termínu pro vyú�tování p�edložen odboru dopravy Krajského 
ú�adu Libereckého kraje. Záv�re�né vyú�tování není vyžadováno v p�ípad�, že projekt 
nebyl realizován a veškeré poskytnuté prost�edky byly p�íjemcem vráceny zp�t na ú�et 
poskytovatele, ve lh�t�  dle �l. III. odst. 11, event., kdy p�íjemci nebyly finan�ní 
prost�edky zaslány a to ani z �ásti. 

8. Pokud p�íjemce nem�že p�edložit záv�re�né vyú�tování do 12. 12. b�žného roku je 
povinen p�edložit pr�b�žnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. daného roku, a to 
nejpozd�ji do 10. 1. roku následujícího. Pr�b�žná zpráva se nep�edkládá v p�ípad�, že 
projekt kon�í do 31. 12. daného roku. Pr�b�žnou zprávu také nemusí p�edkládat p�íjemce, 
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kterému je celková výše dotace proplacena až po záv�re�ném vyú�tování projektu (tzv. 
ex-post). 

9. K záv�re�nému vyú�tování p�edloží p�íjemce dotace kopie ú�etních resp. prvotních 
da�ových doklad� nebo zjednodušených da�ových doklad� (nap�. faktury, ú�tenky, 
paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, 
resp. do výše celkových zp�sobilých výdaj� projektu, ze které plyne nárok pro výpo�et 
dotace z rozpo�tu Libereckého kraje) a výpisy z ú�tu prokazující úhradu jednotlivých 
ú�etních resp. prvotních da�ových doklad� nebo zjednodušených da�ových doklad�, ze 
kterých bude z�ejmý ú�el a zp�sob využití poskytnutých finan�ních prost�edk�
poskytovatele. Pokud má být zp�sobilým výdajem i DPH dle �l. III. odst. 3. a je uplatn�n 
režim revers charge musí být p�íjemcem p�edloženy následující podklady:  

a. kopie da�ového p�iznání k DPH podle § 101 zákona o DPH,
b. kopie evidence pro da�ové ú�ely podle § 100 zákona o DPH (s náležitostmi dle 

§ 92a),
c. doklad o úhrad� da�ové povinnosti FÚ - kopie výpisu z bankovního ú�tu.

Zálohové faktury, sm�nky, úv�rové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za 
podklad k záv�re�nému vyú�tování a nejsou považovány za zp�sobilé výdaje. 

10. P�íjemce dotace je povinen dále p�edložit k záv�re�nému vyú�tování tyto p�ílohy: 
a) originál záv�re�ného vyú�tování projektu dle p�ílohy �. 1 a originál záv�re�né 

zprávy o realizaci projektu dle p�ílohy �. 2této smlouvy, 
b) kopii protokolu o p�edání a p�evzetí projektu mezi p�íjemcem a zhotovitelem 

(doklad o ukon�ení realizace projektu), ve kterém budou uvedeny parametry, které 
byly v rámci projektu zhotoveny. (Ukon�ením realizace projektu se rozumí kompletní 
zpracování p�íslušného stupn� projektové dokumentace a v p�ípadech, kdy stupe�
dokumentace vyžaduje vydání rozhodnutí, pak se dnem ukon�ení realizace projektu 
rozumí nabytí právní moci rozhodnutí.),

c) kopie ú�etních resp. prvotních da�ových doklad� nebo zjednodušených da�ových 
doklad� (nap�. faktury, ú�tenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se 
realizovaného projektu (a to ve výši, resp. do výše celkových zp�sobilých výdaj�
projektu, ze které plyne nárok pro výpo�et dotace z rozpo�tu Libereckého kraje),  

d) výpisy z ú�tu prokazující úhradu jednotlivých ú�etních resp. prvotních da�ových 
doklad� nebo zjednodušených da�ových doklad�, ze kterých bude z�ejmý ú�el a 
zp�sob využití poskytnutých finan�ních prost�edk� poskytovatele, 

e) smlouvu o dílo nebo objednávku, pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané 
mimo pracovní pom�r k projektu uvedenému v �l. I. (minimálním obsahem smlouvy 
o dílo, objednávky, pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní 
pom�r musí být p�edm�t a cena prací a termín realizace), 

f) kopii zpracované projektové dokumentace v elektronické podob� na vhodném 
pam��ovém mediu s ohledem na velikost dat, 

g) kopii vydaného územního rozhodnutí, nebo stavebního povolení, nebo 
p�íslušného rozhodnutí p�íslušného ú�adu dle druhu projektu, vždy s nabytím 
právní moci, 

h) kopie dokladu, že realizovaný projekt byl podpo�en krajem, (p�íjemce je povinen 
informovat ve�ejnost o skute�nosti, že jím realizovaný projekt byl podpo�en 
z rozpo�tu Libereckého kraje nap�. print screen webových stránek, využití loga LK, 
tisková zpráva, ústní informace.) Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované 
p�ed nabytím ú�innosti smlouvy, 

i) ocen�ní hodnoty prací, které byly zabezpe�eny dobrovoln� ob�any, provedené 
autorizovaným technikem (inženýrem) nebo soudním znalcem v  p�ípad� dobrovolné 
práce ob�an� na realizaci projektu.
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11. Nevy�erpané resp. neproinvestované finan�ní prost�edky poskytnuté v souladu s touto 
smlouvou je p�íjemce povinen vrátit nejpozd�ji do 15 kalendá�ních dn� od p�edložení 
záv�re�ného vyú�tování nebo od oznámení o nerealizaci projektu, a to na ú�et 
poskytovatele �íslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem �. 3092016. Finan�ní 
prost�edky, které musí být v souvislosti se snížením výše dotace dle �l. II. odst. 3 vráceny 
poskytovateli, musí p�íjemce zaslat nejpozd�ji do 15 kalendá�ních dn� od doru�ení 
písemné výzvy poskytovatele na ú�et �íslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem 
�. 3092016. Rozhodným dnem pro vrácení finan�ních prost�edk� výše uvedených je den, 
kdy je platba p�ipsána na ú�et poskytovatele dotace.  

12. P�íjemce je povinen písemn� informovat správce programu, odbor dopravy Krajského 
ú�adu Libereckého kraje, o zm�n� v údajích uvedených ve smlouv� ohledn� jeho osoby, 
p�ípadn� nerealizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by mohly 
mít vliv na spln�ní ú�elu a pln�ní povinností podle této smlouvy a to nejdéle do 30 dn� od 
uskute�n�né zm�ny. 

13. P�íjemce je povinen informovat odbor dopravy Krajského ú�adu Libereckého kraje o 
ostatních zm�nách, (nap�. zm�na celkových zp�sobilých výdaj�, �ísla bankovního ú�tu, 
zm�na adresy) nejpozd�ji s p�edložením záv�re�ného vyú�tování. 

14. Zm�ny  projektu, zejména ú�elu dotace, termínu realizace projekt� a závazných parametr�
projektu schvaluje na základ� písemné žádosti p�íjemce Zastupitelstvo Libereckého kraje.  

15. Žádost o zm�nu projektu je možné podat nejdéle 30 dn� p�ed ukon�ením realizace 
projektu uvedeného v �l. III. odst. 4.  

16. Správce programu, odbor dopravy Krajského ú�adu Libereckého kraje posoudí, zda 
žádosti o zm�nu projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého kraje a vyžaduje 
uzav�ení dodatku. 

17. P�íjemce je povinen informovat ve�ejnost o skute�nosti, že jím realizovaný projekt byl 
podpo�en z rozpo�tu Libereckého kraje (nap�. print screen webových stránek, využití loga 
LK, tisková zpráva, ústní informace) Tato povinnost se nevztahuje na projekty 
realizované p�ed nabytím ú�innosti smlouvy. 

18.  Porušení podmínek souvisejících s ú�elem, na který byly finan�ní prost�edky poskytnuty, 
a které je považováno za mén� závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:  

a. Nespln�ní povinnosti dodat záv�re�né vyú�tování dle �l. III. odst. 7 této smlouvy.  

b. Nespln�ní povinnosti vrácení nevy�erpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých 
finan�ních prost�edk� dle �l. III, odst. 11.  

c. Nespln�ní povinnosti p�edložení úplného vyú�tování poskytnutých finan�ních prost�edk�
dle �l. III, odst. 9 a odst. 10.

d. Nespln�ní povinnosti p�edložení pr�b�žné zprávy o realizaci projektu dle �l. III. odst. 8

e. Nespln�ní povinnosti p�íjemce informovat o zm�nách dle �l. III. odst. 12. a odst. 13 

f. Nespln�ní povinnosti vést samostatnou pr�kaznou odd�lenou ú�etní evidenci dle �l. III. 
odst. 2. 

g. Nespln�ní povinnosti informovat ve�ejnost o podpo�e projektu Libereckým krajem dle �l. 
III. odst. 17.

h. Nenapln�ní závazného parametru o více než 10 %, nejvýše však o 50 % hodnoty 
závazného parametru. V p�ípad�, že p�íjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a 
specifikaci více závazných parametr�, bude pro výpo�et rozsahu jejich nenapln�ní použit 
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jejich vážený pr�m�r. Má za to, že každý ze závazných parametr� projektu má stejnou 
váhu.

19. V p�ípad� rozhodnutí o p�em�n� p�íjemce, fúzi, zániku s likvidací �i  rozd�lení na dva �i 
více samostatných subjekt� v dob� ú�innosti této smlouvy, je p�íjemce povinen 
neprodlen� kontaktovat poskytovatele  za ú�elem sd�lení informace, jak poskytnutou 
dotaci vypo�ádat v návaznosti na tuto skute�nost. V p�ípad�, že dochází u p�íjemce 
k zániku s likvidací, je p�íjemce povinen vrátit nedo�erpané prost�edky poskytovateli, a to 
nejpozd�ji do zahájení likvidace p�íjemce. V p�ípad�, že  v d�sledku zániku p�íjemce 
s likvidací není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je p�íjemce 
povinen vrátit celou �ástku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozd�ji do zahájení 
likvidace p�íjemce. Pokud p�íjemce nevrátí do lh�t uvedených výše poskytnutou dotaci, 
stávají se prost�edky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona �. 250/2000 Sb., a 
bude postupováno dle tohoto zákona. 

20. P�íjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v �l. I. této smlouvy jiné finan�ní 
prost�edky poskytnuté z rozpo�tu Libereckého kraje. 

21. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základ� této smlouvy nesmí p�íjemce uplatnit v��i 
pln�ní v rámci jiné dotace. 

22. P�íjemce se zavazuje nejpozd�ji do 2 let od ukon�ení realizace projektu (�l. III, odst. 
4 a 5) dle této smlouvy zajistit financování další fáze projektu sm��ujícího k napln�ní cíle 
projektu dle �l. I. odst. 2. V p�ípad� porušení této povinnosti ztrácí p�íjemce nárok na 
dotaci dle této smlouvy a je povinen dotaci poskytnutou dle této smlouvy vrátit 
poskytovateli, a to nejpozd�ji do 30 dn� od uplynutí výše uvedené 2leté lh�ty. P�íjemce 
splní výše stanovenou povinnost, pokud poskytovateli v uvedené lh�t� doloží, že mu byla 
na financování další fáze projektu p�iznána dotace, nebo doloží jiný zp�sob financování, 
ze kterého bude z�ejmý ú�el. Poskytovatel akceptuje, pokud p�íjemce alespo� doloží, že 
podal žádost o poskytnutí dotace na realizaci další fáze projektu a že jeho žádost nebyla 
odmítnuta pro formální nedostatky.  

�lánek IV. 
Kontrola hospoda�ení a sankce za nedodržení ú�elu a podmínek smlouvy 

1. P�íslušné orgány poskytovatele jsou oprávn�ny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, provád�t kontroly 
dodržení ú�elu a podmínek, za kterých byla ú�elová dotace poskytnuta a �erpána.  

2. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpo�tové kázn� ve 
smyslu ust. § 22 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, 
v platném zn�ní. Za porušení rozpo�tové kázn� se v souladu s § 22 odst. 6 zákona �. 
250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� nepovažuje, pokud p�íjemce 
splní povinnost k vrácení dotace nebo její �ásti dobrovoln� na písemnou výzvu 
poskytovatele v jím stanovené lh�t�, zjistí – li poskytovatel na základ� kontroly, že 
p�íjemce dotace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s ú�elem, na který 
byly pen�žní prost�edky poskytnuty, nedodržel ú�el dotace nebo podmínku, za které byla 
dotace poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opat�ení k náprav�.  

3. Za nedodržení podmínek uvedených v �l. III. odst. 18, se uloží nižší odvod a to v p�ípad�, 
pokud p�íjemce neprovedl opat�ení k náprav� (v p�ípad�, že lze objektivní nápravu 
sjednat) v náhradní lh�t� 30 dn� od prokazatelného doru�ení výzvy k jejich provedení dle 
§ 22 odst. 6 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�: 

3. 1 Za opožd�né dodání záv�re�ného vyú�tování dle �l. III. odst. 7 této smlouvy ve lh�t�
uvedené níže v tabulce   
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3.2 Za vrácení nevy�erpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finan�ních 
prost�edk� na ú�et poskytovatele dle �l. III, odst. 11 této smlouvy ve lh�t� uvedené níže 
v tabulce   

3.3 Za p�edložení neúplného vyú�tování poskytnutých finan�ních prost�edk� dle �l. III. 
odst. 9. a 10. této smlouvy, kdy chyb�jící doklady p�íjemce p�edloží nejpozd�ji ve lh�t�
uvedené níže v tabulce  

bude uložen odvod ve výši: 

Lh�ta 
výše odvodu 

z poskytnuté dotace 

 Do 30 kalendá�ních 
dn� v�. 

2 % 

Do 60 kalendá�ních 
dn� v�. 

4 % 

Po�átek lh�ty b�ží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lh�ty pro 
provedení opat�ení k náprav�

3.4 Za nep�edložení pr�b�žné zprávy o realizaci projektu dle �l. III. odst. 8 nejpozd�ji 
do 14 dn� od uplynutí náhradní lh�ty pro provedení opat�ení k náprav�, bude uložen 
odvod 2 % z poskytnuté dotace. 

3.5 Za nespln�ní povinnosti informovat o zm�nách uvedených v �l. III. odst. 12., odst. 
13, bude uložen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 

3.6 Za nespln�ní povinnosti vést samostatnou pr�kaznou ú�etní evidenci dle �l. III. 
odst. 2 nejpozd�ji do 14 dn� od uplynutí náhradní lh�ty pro provedení opat�ení 
k náprav�, bude uložen odvod 5 % z poskytnuté dotace. 

3.7 Za nespln�ní povinnosti informovat ve�ejnost o podpo�e projektu Libereckým 
krajem dle �l. III. odst. 17 nejpozd�ji do 14 dn� od uplynutí náhradní lh�ty pro 
provedení opat�ení k náprav�, bude uložen odvod 1% z poskytnuté dotace. 

3.8 Za nenapln�ní závazných parametr� projektu uvedeného v �lánku I. odst. 3 
smlouvy o více než 10 %, nejvýše však o 25 %, bude uložen odvod 10 % z poskytnuté 
dotace.  

3.9 Za nenapln�ní závazných parametr� projektu uvedeného v �lánku I. odst. 3 
smlouvy o více než 25 %, nejvýše však o 50 %, bude uložen odvod 20 % z poskytnuté 
dotace. 

3.10 Pokud p�íjemce nedodrží specifikaci závazných parametr� dle �l. I. odst. 3 a 
neovlivní tím napln�ní ú�elu dotace, bude mu uložen odvod ve výši 10% z poskytnuté 
dotace 

4. Pokud p�íjemce dotace provede opat�ení k náprav� ve lh�t� stanovené k provedení 
opat�ení k náprav�, nedošlo k porušení rozpo�tové kázn�. 

5.  V p�ípad� proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v  �l. III. odst. 18 dotace 
krácena ve výši sazeb snížených odvod� uvedených v �l. IV. odst. 3.  

6.  Veškeré platby jako d�sledky porušení závazk� provede p�íjemce formou 
bezhotovostního p�evodu na ú�et poskytovatele �. 19-7964250217/0100 s variabilním 
symbolem �. 3092016.

�lánek V. 
Záv�re�ná ustanovení 
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1. P�íjemce výslovn� souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 
je ve�ejn� p�ístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, p�edm�tu 
smlouvy, výši finan�ního pln�ní, a datum jejího podpisu. P�íjemce dále výslovn� souhlasí 
s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zve�ejn�na na webových stránkách 
ur�ených poskytovatelem.  

2. Poskytovatel souhlasí, 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 ve smlouv�. 

3. Poskytnutá dotace je ve�ejnou finan�ní podporou ve smyslu zákona �. 320/2001 Sb., o 
finan�ní kontrole, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

4. Veškeré zm�ny a dopl�ky k této smlouv� lze �init pouze formou písemných, o�íslovaných 
dodatk�. 

5. Tato smlouva nabývá ú�innosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 
nejprve podepsána p�íjemcem a následn� poskytovatelem. 

6. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 
písm. a) zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, v platném zn�ní. Taková dohoda musí být 
písemná a musí v ní být uvedeny d�vody, které vedly k ukon�ení smlouvy v�etn�
vzájemného vypo�ádání práv a závazk�. 

7. Pokud p�íjemce na základ� této smlouvy neobdrží žádné finan�ní prost�edky, a písemn�
sd�lí poskytovateli p�ed termínem pro záv�re�né vyú�tování, resp. p�ed termínem pro jeho 
doložení v náhradní lh�t�, že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy 
poskytovatel obdrží p�íjemcovo sd�lení.   

8. Tato smlouva je vyhotovena ve t�ech stejnopisech, z nichž dv� vyhotovení si ponechá 
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží p�íjemce. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozum�ly jí a smlouva 
pln� vyjad�uje jejich svobodnou a vážnou v�li. 

10. P�íjemce prohlašuje, že smlouva a p�ijetí dotace byly schváleny usnesením Rady m�sta 
�…………..ze dne………….., na základ� zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
z�ízení). 

11. Nedílnou sou�ástí smlouvy jsou tyto p�ílohy: 
P1 Záv�re�né vyú�tování/vypo�ádání projektu podpo�eného z Dota�ního fondu 
Libereckého kraje  

      P2    Pr�b�žná/záv�re�ná*zpráva o realizaci projektu  

V Liberci dne: …………….     V Liberci dne: …………. 

Poskytovatel:       P�íjemce: 

……………………………….    ………………………………. 
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P�íloha �. 1 
Záv�re�né vyú�tování/vypo�ádání projektu podpo�eného z Dota�ního 
fondu Libereckého kraje  
 Oblast podpory 
(název a �íslo):
 Program Dota�ního fondu 
(název a �íslo) 
Název projektu:

Název p�íjemce/I�: 

Smlouva �íslo: 

Bankovní spojení p�íjemce: 

Termín realizace projektu: 

Schválená výše dotace (v K�): 

Finan�ní prost�edky z rozpo�tu 
poskytovatele doposud p�íjemci 
poskytnuté (v K�): 
Celková výše zp�sobilých výdaj�
vynaložená p�íjemcem na projekt 
(v K�): 
Do rozpo�tu poskytovatele bude 
vráceno (v K�): 
Jméno, adresa a telefon osoby 
zodpov�dné za vyú�tování 
projektu: 

Soupis ú�etních doklad�: 

po�ad. �. 

�íslo 
da�ového 

p�íp. 
ú�etního 
dokladu 

datum 
úhrady 
daného 
výdaje 

ú�el výdaje �ástka 
hrazeno 
z dotace 

hrazeno 
z jiných 
zdroj�

       
       
       

CELKEM:    

Plátce DPH uvede �ástky bez DPH. 
(pro tyto ú�ely je za plátce DPH považována osoba, která uplat�uje nárok odpo�tu DPH na vstupu) 

Sou�ástí vyú�tování musí být kopie prvotních da�ových doklad� nebo kopie zjednodušených da�ových doklad�
p�íp. kopie ú�etních doklad� a kopie p�íslušných doklad� o zaplacení (nap�. výpis z bankovního ú�tu nebo 
pokladní doklad).  
Všechny doklady musí být ozna�eny po�adovými �ísly uvedenými v prvním sloupci soupisu ú�etních doklad�. 
Doklady o zaplacení pak po�adovými �ísly doklad�, ke kterým se platba vztahuje.  

V .................  dne ……………...…. 

Podpis osoby zodpov�dné za vyú�tování dotace a pop�. razítko organizace................................ 
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Ú�etní doklady 

Ú�etní doklady jsou pr�kazné ú�etní záznamy, které musí obsahovat: 

a) ozna�ení ú�etního dokladu, 
b) obsah ú�etního p�ípadu a jeho ú�astníky, 
c) pen�žní �ástku nebo informaci o cen� za m�rnou jednotku a vyjád�ení množství, 
d) okamžik vyhotovení ú�etního dokladu, 
e) okamžik uskute�n�ní ú�etního p�ípadu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 
f) podpisový záznam podle § 33a  odst. 4 osoby odpov�dné za ú�etní p�ípad a podpisový 
záznam osoby odpov�dné za jeho zaú�tování. 

B�žný da�ový doklad musí obsahovat 

a) obchodní firmu nebo jméno a p�íjmení, p�ípadn� název, dodatek jména a p�íjmení nebo 
názvu, sídlo nebo místo podnikání, pop�ípad�  trvalý  pobyt nebo místo podnikání plátce, 
který uskute��uje zdanitelné pln�ní, 
b) da�ové identifika�ní �íslo plátce, který uskute��uje zdanitelné pln�ní, 
c) obchodní firmu nebo jméno a p�íjmení, p�ípadn� název, dodatek jména a p�íjmení nebo 
názvu, sídlo nebo místo podnikání, pop�ípad� trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro 
n�hož se uskute��uje zdanitelné pln�ní, 
d) da�ové identifika�ní �íslo plátce, pro n�hož se uskute��uje zdanitelné pln�ní, 
e) eviden�ní �íslo dokladu, 
f) rozsah a p�edm�t zdanitelného pln�ní, 
g) datum vystavení dokladu, 
h) datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní, 
i) výši ceny bez dan� z p�idané hodnoty celkem, 
j) základní nebo sníženou sazbu dan�, p�ípadn� sd�lení, že se jedná o zdanitelné pln�ní 
osvobozené od povinnosti uplatnit da� na výstupu podle § 46 nebo § 47, 
k) výši dan� celkem zaokrouhlenou na desetihalé�e nahoru, pop�ípad� uvedenou i v halé�ích. 
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P�íloha �. 2     

Pr�b�žná/záv�re�ná*zpráva o realizaci projektu  

 Oblast podpory 
(název a �íslo):
 Program  
(název a �íslo) 
Název projektu:

Název p�íjemce: 

Smlouva �íslo: 

Forma dotace* ú�elová investi�ní dotace ú�elová neinvesti�ní 
dotace 

Celkové skute�n� vynaložené 
náklady na projekt 

…………………………….K�

Celková výše dotace poskytnutá 
z programu  

……….K�, tj……………% na celkových skute�ných  
                                              nákladech projektu 

Harmonogram projektu – 
zahájení a ukon�ení: 

zahájení ukon�ení 
  

�erpáno k �ástka

Skute�ná výše dotace poskytnutá 
z programu  

absolutní výše 
dotace v K�

výše dotace v jednotlivých letech 
      

     

* nehodící se škrtn�te 

Popis realizace projektu: 
(popište �innosti v rámci projektu realizované k termínu pr�b�žné zprávy a jak byl projekt zrealizován) 

Zpracoval: 

Schválil (statutární zástupce p�íjemce): 

Datum 

plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH ((pro tyto ú�ely je za plátce DPH považována osoba, která uplat�uje nárok 
odpo�tu DPH na vstupu) 

Dopl�ující informace (fotodokumentace projektu, �lánky, publikace, CD a další):
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Zkratky požité v textu 

CAF  Common Assessment Framework – sebehodnotící model 
CBC  Cross Border Cooperation – p�íhrani�ní spolupráce 
CDV  Centrum dalšího vzd�lávání 
CNC  Stroje po�íta�em �ízené (Computer Numeric Control) 
CVEVL  Centrum pro výzkum energetického využití litosféry 
CZV Celkové zp�sobilé výdaje 
�D  �eské dráhy 
�HMÚ  �eský hydrometeorologický ústav 
�OV �istírna odpadních vod 
�R  �eská republika 
�SÚ  �eský statistický ú�ad 
CVLK  Centrum vzd�lanosti Libereckého kraje 
DPPO  da� z p�íjmu právnických osob 
DPFO  da� z p�íjmu fyzických osob 
EAO  Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
EFQM  European Foundation for Quality Management - Evropská nadace pro 

management kvality 
ERU  Energetický regula�ní ústav
ESF  Evropský sociální fond 
EU  Evropská unie 
EVVO  environmentální výchova, vzd�lávání a osv�ta 
FO  Fyzická osoba 
FS TUL Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci 
CHKO  Chrán�ná krajinná oblast 
IPRM  Integrovaný plán rozvoje m�sta 
ISOH  Informa�ní systém odpadového hospodá�ství
KOPR Komplexní program rozvoje školských a kulturních p�ísp�vkových organizací  

skupiny Statutárního m�sta Liberce 
k.ú.  katastrální území 
KÚ LK  Krajský ú�ad Libereckého kraje 
LVT  Liberecké výstavní trhy 
MCCV Místní centrum celoživotního vzd�lávání 
MHD  M�stská hromadná doprava 
MML  Magistrát m�sta Liberce 
MPO  Ministerstvo pr�myslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních v�cí 
MPZ  M�stská památková zóna 
MS  Mistrovství sv�ta 
MZe  Ministerstvo zem�d�lství 
NRP  Národní rozvojový plán 
NSRR  Národní strategický referen�ní rámec 
NUTS II Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - Statistické územní jednotky 

Evropské unie 
OHK  Okresní hospodá�ská komora 
OP Opera�ní program 
OP LZZ Opera�ní program Lidské zdroje a zam�stnanost 
OP RLZ Opera�ní program Rozvoj lidských zdroj�
OP VaVpI Opera�ní program Výzkum a vývoj pro inovace 
OP VK  Opera�ní program Vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
OP ŽP  Opera�ní program Životní prost�edí 
OS Ob�anské sdružení 
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PO Právnická osoba
p.p. pozemková parcela
PS Pracovní skupina
RM Rada města
ROP SV Regionální operační program NUTS II Severovýchod
RR Regionální rada NUTS II Severovýchod
ŘV Řídící výbor

SF Strukturální fondy
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů
SML Statutární město Liberec
SRN Spolková republika Německo
SŠ Střední škola
TOP Tematický operační program
TUL Technická univerzita v Liberci
ÚP Úřad práce
ÚPL Územní plán statutárního města Liberce
ÚRR SV Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
VŠ Vysoká škola
VM Volné (pracovní) místo
VVI Výzkum, vývoj, inovace
VVV Věda, výzkum a vývoj
ZM Zastupitelstvo města
ZS Způsobilý výdaj
ZŠ Základní škola

Aktualizace Dokumentu IPRM z března 2016 byla provedena v návaznosti na dodatky
Smlouvy o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové
sady“ č. SV/003/S a sestávala z následujících úprav:

• Aktualizace povinných indikátorů (podkapitola 4.1 na straně 154)

• Aktualizace doplňkových indikátorů (podkapitola 4.2 na straně 155)

• Úprava čerpání IPRM celkem v jednotlivých letech (tabulka č. 41 na straně 158)

• Úprava financování IPRM z ROP 2.1 SV (tabulka č. 42 na straně 159)

• Úprava časového harmonogramu aktivit IPRM (obrázek č. 14 na straně 160)
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1. Analýza sou�asné ekonomické a sociální situace 
m�sta a SWOT analýza 

1.1. Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích 
dokument	 a jejich provázání s IPRM 

1.1.1. Výchozí strategické dokumenty  

Posuzování místních specifik je nutno provád�t v kontextu stávajících strategií a platných 
dokument� na lokální úrovni. Je zcela zásadní, aby Integrovaný plán rozvoje m�sta Liberce 
byl v souladu nejen s pot�ebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických 
dokument� m�sta, ale rovn�ž s prioritami vyšších územních celk�, které pro m�sto Liberec 
vzhledem k pot�ebám IPRM budou p�edstavovat: 

• Liberecký kraj 
• NUTS II Severovýchod 
• �eská republika 

Východiska pro formulování strategie rozvoje IPRM Statutárního m�sta Liberce byla 
vyhodnocována vzhledem ke stávajícím strategickým dokument�m m�sta a regionu. 
Základním podkladovým materiálem se stal aktuální Strategie rozvoje Statutárního m�sta 
Liberec 2007 - 2020 (dále jen „Strategie rozvoje SML“), který ur�uje vizi m�sta a globální cíle 
sm�rující budoucí intervence do rozvoje m�sta z komplexního pohledu.  

IPRM p�edstavuje nástroj pln�ní Strategie rozvoje SML, proto veškeré priority a aktivity 
vyplývající ze socioekonomické analýzy a SWOT analýzy i konsenzu �ídícího výboru jsou 
posuzovány z hlediska souladu se schválenou Strategií rozvoje SML. 

Soulad se strategickými dokumenty Statutárního m�sta Liberec 

Integrovaný program rozvoje m�sta (IPRM) je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života 
ob�an� ve m�st�, minimalizovat významné slabé stránky m�sta a naopak podpo�it jeho 
potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivn� a ú�eln�, je t�eba p�i procesu rozvoje 
postupovat systematicky.  

Základní klí�ové pot�eby, požadavky a jejich priority jsou dány pr��ezovým dokumentem 
v podob� Strategie rozvoje SML. Smyslem IPRM je koncentrace podpory urbánního rozvoje 
v jasn� vymezené zón� m�sta, a proto jeho nezbytným úkolem musí být pln�ní takových 
cíl�, jež jsou v souladu se strategickými dokumenty samotného m�sta. 

P�i tvorb� IPRM byly brány v úvahu následující strategické materiály m�sta: 

• Strategie rozvoje Statutárního m�sta Liberec 2007 - 2020 
• Územní plán m�sta Liberec 
• Komunitní plán sociálních služeb regionu Liberec na období 2008-2013 
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Název strategie Strategie rozvoje Statutárního m�sta Liberec 2007 - 2020
Kritická oblast  Strategický cíl A. Ekonomický rozvoj – podpora malých a st�edních podnik�, podpora zam�stnanosti, podpora znalostní ekonomiky, 

diverzifikace místní ekonomiky 
Strategický cíl B. Sociální rozvoj a zdraví - lepší zam�stnanost prost�ednictvím kvalitn�jšího vzd�lávání a odborné p�ípravy, podpora 
sociálního za�len�ní a rovných p�íležitostí pro všechny a to ve všech oblastech života, rozvoj ob�anské spole�nosti 
Strategický cíl C. Dostupnost a mobilita – dopravní dostupnost, dopravní plánování, zklid�ování dopravy, bezpe�nost dopravy, 
dostupnost technické infrastruktury a inženýrských sítí 
Strategický cíl D. P�itažlivé m�sto – dostupnost služeb a informací, p�írodní a fyzické prost�edí, architektura, cestovní ruch, kultura 
Strategický cíl E. Životní prost�edí – kvalitní životní prost�edí, kvalita ovzduší, zdroj� pitné vody, nakládání s odpady, obnovitelné 
zdroje energie 

Míra souladu Obsah zam��ení IPRM se prolíná všemi strategickými cíli Strategie rozvoje SML.Jedná se zejména o následující opat�ení strategie: 
A.3.: Zapojení m�sta do projekt� výzkumu, vývoje, transferu technologií, podpora znalostní ekonomiky  
A.4.: Vytvá�ení jednotných a vyvážených strategií a systém� v oblasti informa�ní spole�nosti 
B.1.: Lepší zam�stnanost prost�ednictvím kvalitn�jšího vzd�lávání a odborné p�ípravy 
B.2.: Podpora sociálního za�len�ní a rovných p�íležitostí pro všechny ve všech oblastech života 
C.2.: Podpora zklid�ování dopravy v obydlené zástavb�, minimalizace vlivu dokon�ených staveb na jednotlivé složky ŽP, ve�ejné zdraví 
a zvýšení bezpe�nosti 
C.3.: Podpora rozvoje MHD, cyklistické dopravy a p�ší dopravy 
C.4.: Údržba, rozvoj a dostupnost technické infrastruktury a inženýrských sítí 
D.1.: Oživení opušt�ných pr�myslových zón a obnova ve�ejných prostranství, revitalizace centra m�sta 
D.2.: Zvýšení využití potenciálu území posílením infrastruktury pro cestovní ruch 
D.5.: Zajišt�ní kvalitní infrastruktury pro po�áte�ní vzd�lávání 
D.7.: Zvyšování bezpe�nosti, pé�e o zdraví a o bydlení 
E.2.: Pé�e o krajinu, p�írodní a krajinný potenciál 
E.3.: Podpora ekologického vzd�lávání a ekopov�domí obyvatel 
E.6.: Efektivní hospoda�ení s energetickými zdroji 
IPRM jako komplexní dokument m�sta zachycuje cíle rozvoje m�sta, jež jsou sou�asn� i prioritami IPRM. Výše uvedené cíle a rozvojová 
opat�ení pln� korespondují s cíli a opat�eními IPRM. Zcela jasn� se to týká oblasti podpory v�dy a výzkumu, vzd�lávání a rozvoje 
sociální integrace, zlepšení životního prost�edí, lepší situace v doprav� a její bezpe�nosti v�etn� rozši�ování parkovacích míst, 
cyklostezek a úpravy p�ších stezek a chodník�. Dále �eší úpravu ve�ejných prostranství a zanedbaných území, nakládání s odpady a 
hospoda�ení s energetickými zdroji.

Anotace zdroje  Tišt�ná podoba nebo elektronická verze na: http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=25856  
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Název programu/strategie Komunitní plán sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 - 2013 

Související priority  PRIORITY SPOLE�NÉ PRO VŠECHNY PRACOVNÍ SKUPINY 
1. Podpora zajišt�ní dostupnosti a efektivity sociálních služeb v regionu Liberec metodou 
komunitního plánování 
2. Zajišt�ní dostupného odborného poradenství pro všechny cílové skupiny uživatelu 
sociálních a navazujících služeb 
3. Zavedení systému v�asné intervence 
4. Podpora dobrovolnictví 
5. Podpora rozvoje kvality a vzd�lávání lidí v pomáhajících profesích 
6. Podpora meziresortní spolupráce a místních partnerství v regionu Liberec 
Další priority jsou �ešeny dle jednotlivých pracovních skupin KPSS regionu Liberec. Jedná se o následující pracovní 
skupiny:  

• PRACOVNÍ SKUPINA PRO UŽIVATELE DROG A OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI 
• PRACOVNÍ SKUPINA PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
• PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÉ 
• PRACOVNÍ SKUPINA PRO CIZINCE, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 

VYLOUCENÍM 
• PRACOVNÍ SKUPINA PRO RODINU, DETI A MLÁDEŽ 
• PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY 

Míra souladu Obsah plánu koresponduje s aktivitami IPRM týkajícími se zejména vzd�lávání, bezbariérovosti infrastruktury a rozvoje 
infrastruktury pro vzd�lávání a sociální integraci.    
Spole�ným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb, které vycházejí ze zjišt�ných pot�eb uživatel� a 
specifik místní komunity. 
Zejména se to dotýká opat�ení IPRM: 
2.1 Výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury pro vzd�lávání a sociální integraci 
2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzd�lávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci
ale i dalších. 

Anotace zdroje Tišt�ná podoba nebo elektronická verze: http://www.liberec.cz/pages/komunitni/navrh_kp.htm  
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Název programu/strategie Územní plán m�sta Liberce 

Související priority  Návrhová �ást územního plánu (v�. koncepce dopravy, návrhu �len�ní území m�sta na funk�ní plochy a návrh 
územního systému ekologické stability) 

Míra souladu Veškeré aktivity IPRM jsou plánovány v souladu s platným územním plánem m�sta Liberec. Vzhledem k jejich 
charakteru nedojde k nárok�m na provedení zm�n v ÚPL a tím nevzniká žádné riziko ohrožení jejich realizace 
nebo zpožd�ní jejich termínu. 

Anotace zdroje Tišt�ná podoba nebo elektronická verze: http://www.liberec.cz/UP_WEB/index.php  
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Soulad se strategiemi kraje a NUTS II 

Dle geografického �len�ní Eurostatu spadá m�sto Liberec do Libereckého kraje, který je 
sou�ástí NUTS II Severovýchod. Region soudržnosti NUTS II Severovýchod je spravován 
Ú�adem regionální rady, jenž �ídí sv�j rozvoj prost�ednictvím Regionálního opera�ního 
programu NUTS II Severovýchod, který specifikuje jednotlivé oblasti rozvoje podporované 
z evropských fond�. Vzhledem k tomu, že IPRM bude také podporován tímto opera�ním 
programem, je zcela nezbytný soulad priorit obou dokument�. M�sto Liberec je sou�ástí 
Libereckého kraje, který disponuje �adou strategických dokument� regionálního významu. 
Tyto dokumenty zašti�ují veškerá d�ležitá témata související s ekonomicko-hospodá�ským 
rozvojem a jsou ur�ující pro tvorbu strategických dokument� nižších územních celk�, jakými 
jsou mj. i municipality. Strategie IPRM je v souladu s níže uvedenými regionálními 
strategickými dokumenty: 

• Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 
• Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 

Soulad IPRM je zajišt�n i s dalšími oborov� zam��enými koncepcemi: 
• Dlouhodobý zám�r vzd�lávání a rozvoje vzd�lávací soustavy Libereckého kraje 2008 
• St�edn�dobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009-2013 
• Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje
• Koncepce cyklodopravy v Libereckém kraji 
• Zdravotní politika Libereckého kraje 
• Koncepce ochrany p�írody a krajiny Libereckého kraje 
• Koncepce environmentálního vzd�lávání, výchovy a osv�ty Libereckého kraje 

(EVVO) 
• Plán rozvoje vodovod� a kanalizací Libereckého kraje 
• Krajský lesnický program Libereckého kraje 
• Koncepce odpadového hospodá�ství  Libereckého kraje 
• Územn� energetická koncepce Libereckého kraje 
• Koncept snižování emisí a imisí zne�iš�ujících látek do ovzduší v Libereckém kraji 

Příloha usnesení č. 225/2016
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Název programu/strategie Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020 

Související priority Ekonomický pilí�
Priorita C) Rozvoj dopl�kové infrastruktury udržitelného cestovního ruchu v�etn� destinan�ního managementu a 
podpora vícedenní environmentáln� šetrné turistiky, podpora láze�ství 
Priorita D) Omezovat dopravní pot�eby p�ímo u zdroje snižováním p�epravních nárok� vznikajících v d�sledku 
vynucené mobility. Rozvoj integrovaných dopravních systém� a zm�na podíl� jednotlivých zp�sob� dopravy na 
celkových p�epravních výkonech. Rozvoj nemotorových zp�sob� dopravy a využívání alternativních zdroj� energie.  
Sociální pilí�
Priorita C) Zvýšení úrovn� zdravotn�-sociálních služeb v�etn� rozvoje jejich preventivních, alternativních a terénních 
forem. 
Priorita D) Rozvoj lidských zdroj�, zlepšování konkurenceschopnosti ob�an� Libereckého kraje na trhu práce 
pr�b�žným zvyšováním jejich vzd�lanosti a kvalifikace. 
Priorita E) Revitalizace m�st a obcí Libereckého kraje a rekonstrukce jejich historického vzhledu a obnova 
zastaralého bytového fondu. 
Environmentální pilí�
Priorita C) Efektivní a dostate�n� rychlá revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a objekt� ("brownfields"), 
sanace starých ekologických zát�ží a omezení živelné výstavby na "zelené louce" mimo kompaktn� zastav�ná území 
m�st a obcí ("urban sprawl"). 
Priorita E) Snížení produkce odpad� a p�edcházení jejich vzniku spole�n� s d�razem na environmentáln� šetrné 
nakládání s odpady. 
Priorita C) Zlepšení p�ístupu obcí a ve�ejnosti k udržitelnému rozvoji a ochran� životního prost�edí pomocí program�
environmentální výchovy, vzd�lávání a osv�ty a medializace udržitelného rozvoje.  
Priorita D) Zvyšování zapojení ve�ejnosti do plánování a rozhodování na krajské i místní úrovni.  

Míra souladu Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje se z �ásti zam��uje i na priority a opat�ení IPRM. IPRM tedy 
nastavuje dané oblasti v souladu s touto strategií. Výše uvedené priority pln� korespondují s cíli a opat�eními IPRM. 
Zcela jasn� se to týká oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu, vzd�lávání a rozvoj sociální integrace, zlepšení 
životního prost�edí, lepší situace v doprav� v�etn� její bezpe�nosti a p�ív�tivosti k životnímu prost�edí. Dále �eší 
úpravu ve�ejných prostranství a zanedbaných území, nakládání s odpady a zlepšení efektivity ve�ejné správy. 

Anotace zdroje Elektronická verze: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1889  
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Název strategie Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 

Související priority Strategické cíle
A. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika 
B. Kvalitní a zdravé lidské zdroje 
C. Komplexní a kvalitní infrastruktura 
D. Zdravé životní prost�edí bez zát�ží 
E. Udržitelný rozvoj území a ob�anské spole�nosti

Míra souladu Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 koresponduje s cíli a opat�eními IPRM.  

A.2 Podpora v�dy, výzkumu a zavád�ní inovací 
A.6 Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje 
B.1 Podpora celoživotního u�ení s d�razem na kvalitu života 
B.2 Zvýšení zam�stnatelnosti a zam�stnanosti obyvatel 
B.3 Zajišt�ní dostupnosti a kvality zdravotní a sociální pé�e, podpora zdravého životního stylu 
B.4 Podpora kulturních za�ízení a zájmové �innosti obyvatel 
B.5 Pé�e o kulturní a kulturn�-historické d�dictví 
B.7 Zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel a majetku 
C.1 Pr�b�žné zkvalit�ování dopravní infrastruktury a její optimalizace 
C.3 Pr�b�žné budování a modernizace technické infrastruktury v�etn� alternativních energetických zdroj�
D.2 P�edcházení a �ešení dopad� lidské �innosti na životní prost�edí a zdraví 
D.3 Pé�e o krajinu, šetrné využívání krajinného a p�írodního potenciálu 
D.4 Posilování ekologického pov�domí obyvatel 
E.6 Zkvalitn�ní ve�ejné správy 

Strategie rozvoje kraje jako komplexní dokument zachycuje cíle rozvoje Libereckého kraje, jež jsou sou�asn� i 
prioritami IPRM. Výše uvedené cíle a rozvojová opat�ení pln� korespondují s cíli a opat�eními IPRM. Zcela jasn�
se to týká oblasti podpory v�dy a výzkumu, vzd�lávání a rozvoj sociální integrace, zvýšení zam�stnanosti, 
zlepšení životního prost�edí, lepší situace v doprav� a její bezpe�nosti. Dále �eší úpravu ve�ejných prostranství 
a zanedbaných území, pé�i o kulturní d�dictví a zlepšení efektivity ve�ejné správy. 

Anotace zdroje: Tišt�ná podoba nebo elektronicky: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1885  
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Název programu/strategie Regionální opera�ní program NUTS II Severovýchod (ROP SV) 

Související priority Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury 
1.1 Rozvoj regionální silni�ní dopravní infrastruktury 
1.2 Podpora projekt� zlepšujících dopravní obslužnost území 

Prioritní osa 2 - Rozvoj m�stských a venkovských oblastí 
 2.1 Rozvoj regionálních center 
Prioritní osa 3 - Cestovní ruch 
 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 
Prioritní osa 4 - Rozvoj podnikatelského prost�edí 
 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se st�edními školami a u�ilišti, dalšími regionálními vzd�lávacími 
 institucemi a ú�ady práce, rozvoj inova�ních aktivit v regionu 

Míra souladu ROP SV definuje 4 prioritních osy pro rozvoj regionu.  Globální cíl usiluje o komplexní �ešení „zvýšení kvality 
fyzického prost�edí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel“. 

V rámci ROP SV jsou podporovány aktivity zejména v prioritní oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center �ešené 
v IPRM zam��ené na fyzickou revitalizaci území a ve�ejných prostranství a na rozvoj infrastruktury pro 
vzd�lávání a sociální integraci. Zárove� se bude IPRM zam��ovat na zlepšení kvality života ve m�st� pomocí 
revitalizace zóny.  

IPRM je zcela v souladu s ROP SV. 

Anotace zdroje Elektronická verze: http://www.rada-severovychod.cz/vse-pro-zadatele-a-prijemce/dokumenty/aktualni-verze  
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Soulad se strategiemi na národní úrovni 

V oblasti ve�ejné správy se v praxi setkáváme s širokou škálou strategických dokument� na 
všech úrovních. Strategický dokument p�edstavuje každý písemný výstup, jehož obsahem je 
vymezení jasného cíle spolu s ur�ením zp�sobu jeho dosažení nebo pln�ní. Strategické 
dokumenty mají klí�ový charakter pro závažná rozhodnutí dlouhodobého charakteru, jsou 
ur�ující pro definování zásadních úkol�, delegování pravomocí a odpov�dnosti a jsou 
podkladem p�i tvorb� dalších strategií a cíl� v jednotlivých díl�ích oblastech. 

V �eské republice je platná soustava strategických a programových dokument�, které byly 
vytvo�eny na r�zných úrovních ve�ejné správy (ministerstvech, NUTS II a krajích), ale také 
vzhledem ke �lenství �eské republiky v Evropské unii soustava programových dokument�
Evropské unie (pro využití finan�ních zdroj� z p�edvstupních a strukturálních fond�). 

Základní pr��ezové dokumenty p�i zvažování strategických cíl� a priorit rozvoje jsou národní 
strategické dokumenty:  

• Národní strategický referen�ní rámec  
• Strategie regionálního rozvoje �R 
• Strategie udržitelného rozvoje �R 
• Politika územního rozvoje 
• Strategie rozvoje lidských zdroj� pro �eskou republiku 
• Národní plán sociálního za�le�ování 

Příloha usnesení č. 225/2016
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Název programu/strategie Národní strategický referen�ní rámec 

Související cíle I. Strategický cíl: Konkurenceschopná �eská ekonomika 
II. Strategický cíl: Otev�ená, flexibilní a soudržná spole�nost 
III. Strategický cíl: Atraktivní prost�edí 
IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 

Související priority 1: Priorita B) Podpora kapacit V&V pro inovace 
1: Priorita C) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 
2: Priorita A) Priorita Vzd�lávání 
2: Priorita B) Zvyšování zam�stnanosti a zam�stnatelnosti 
3: Priorita A) Ochrana a zlepšení kvality životního prost�edí 
3: Priorita B) Zlepšení dostupnosti dopravou 
4: Priorita B) Rozvoj m�stských oblastí 

Míra souladu Podpora v�dy a výzkumu pro inovace je �ešena IPRM s velkým d�razem stejn� jako v NSRR pod cílem 1 a 
prioritou B) Podpora kapacit V&V pro inovace „Posílení a zvýšení efektivnosti kapacit v oblasti V&V a pro 
tvorbu inovací, a to v úzké funk�ní vazb� na podnikatelskou sféru“. Sou�asn� podpora rozvoje infrastruktury 
pro rozvoj kultury a cestovního ruchu spadá pod prioritu C NSRR cíle �. 1. 

Stejn� jako IPRM zam��en na vytvá�ení vhodného prost�edí pro poskytování vzd�lání ve form� zvýšení 
vzd�lanosti a rozvoje výzkumu a vývoje se NSRR ve svém 2. cíli zam��uje na „…zvýšení  adaptability �eského  
lidského  potenciálu pro zajišt�ní zvyšování konkurenceschopnosti �eské ekonomiky a podporu aktuální 
zam�stnanosti i budoucí zam�stnatelnosti, …“ 

Téma revitalizace ve�ejných ploch je sou�ástí III. NSRR priority A) Ochrana a zlepšení kvality životního 
prost�edí a IV. cíle B) Rozvoj m�stských oblastí, která je zam��ena na  „Zvyšování konkurenceschopnosti  
m�st …p�em�nou (revitalizací) m�stského prost�edí“. A sou�asn� priorita B) Zlepšení dostupnosti dopravou, 
která je zam��ena na „Posílení dostupnosti dopravou a dopravní obslužnosti, rozvoj environmentáln� šetrné 
dopravy.“ 

Anotace zdroje: Elektronická verze: http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/NOK/NSRR_final_1.pdf  
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Název programu/strategie Strategie regionálního rozvoje �R 

Související priority  PO1: Evropský a národohospodá�ský strategický rámec 
PO2: Ekonomika region�
PO3: Lidé a osídlení 
PO4: Infrastruktura 
PO6: Cestovní ruch 
PO7: Kultura 
PO8: Problémová území 

Související podpriority P1.2: Výkonná a efektivní ve�ejná správa v regionech 
P2.3.: Podpora inova�ního podnikání a výzkumu v regionech 
P3.1.: Podpora investic do lidského kapitálu 
P3.4.: Rozvoj a regenerace m�st 
P4.1: Zajišt�ní nadregionální a regionální dopravní dostupnosti 
P4.3: Rozvoj energetických a spojových sítí a za�ízení v regionech 
P5.1: Ochrana životního prost�edí v�etn� p�írody  
P5.2: Šetrné nakládání s materiálovými a energetickými zdroji 
P5.3: Environmentální vzd�lávání, poradenství a osv�ta  
P6.2: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
P7.2: Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 
P8.1: Zvýšení ekonomické výkonnosti problémových území 

Míra souladu Níže je uveden soulad vymezených opat�ení a aktivit v rámci IPRM s prioritami Strategie hospodá�ského rozvoje �R:
• rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj je v souladu s cílem priority P 2.1 „Zvýšit podíl inova�ního podnikání a 

produkce s vysokou p�idanou hodnotou na celkové produkci v regionech.“ 
• vytvá�ení podmínek pro zajišt�ní vzd�lávání - je v souladu s cílem priority P 3.1.  „Zajistit dostate�né množství 

kvalifikovaných lidí pro rozvoj znalostní ekonomiky…“ 
• obnova ve�ejných prostranství, m�stských park� odpovídá cílu priority P 3.4.: „Zvýšení konkurenceschopnosti a 

atraktivity m�st, zlepšení kvality života a prost�edí ve m�stech.“
• zlepšení dopravní dostupnosti odpovídá cílu priority P 4.1: „Zajistit … kvalitní dostupnost sídel v regionech, zvýšit 

bezpe�nost silni�ního, …“  
• zlepšení životního prost�edí odpovídají cíli priority P 5.1: „Zlepšit kvalitu vybraných složek životního prost�edí a 

posílit komplexní ochranu p�írodního bohatství �eské krajiny … „
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• rozvoj infrastruktury pro rozvoj kultury a cestovního ruchu spadá pod cíl priority P 6.2 „Rozvíjet základní a 
dopl�ková za�ízení cestovního ruchu a zkvalitnit informa�ní obsluhu v cestovním ruchu“

Anotace zdroje: http://www.mmr.cz/strategie-regionalniho-rozvoje-ceske-republiky-pro-leta-2007-2013  

Název programu/strategie Strategie udržitelného rozvoje �R 

Související pilí�e  2. Environmentální pilí�: ochrana p�írody, životního prost�edí, p�írodních zdroj� a krajiny, environmentální limity 
3. Sociální pilí�: posílení sociální soudržnosti a stability 
4. Výzkum a vývoj, vzd�lávání 
5.  Evropský a mezinárodní kontext 

Míra souladu Aktivity IPRM: 

• obnova ve�ejných prostranství, m�stských park� odpovídá prvnímu strategickému cíli 2. 
environmentálního pilí�e : „…zajistit na území �R co nejlepší kvalitu všech složek životního prost�edí 
(v�etn� fungování jejich základních vazeb), dále ji postupn� zvyšovat a vytvá�et tak podmínky pro 
postupnou regeneraci krajiny…“

• podpora rozvoje vzd�lanosti a sociální ingrace je zahrnuta v souladu s cílem 3. Pilí�e „cílem je podpora 
rozvoje lidských zdroj� s cílem dosahovat maximální sociální soudržnosti. 

• vytvá�ení podmínek pro zajišt�ní vzd�lávání a rozvoje výzkumu a vývoje je v souladu s cílem 4. pilí�e 
„…je dosažení vysoké úrovn� vzd�lanosti ve spole�nosti a zajišt�ní konkurenceschopnosti �eské 
spole�nosti…“

Anotace zdroje http://www.esfcr.cz/files/clanky/1292/SUR.pdf
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1.2.  Analýza ekonomické a sociální situace 

Socioekonomická analýza p�edstavuje koncentraci významných statisticky sledovaných dat 
a informací o vývoji a aktuálním stavu veškerých odv�tví dotýkajících se života obyvatel ve 
m�st�. Analýza se soust�e	uje vedle geografického popisu na mapování situace v šesti 
prioritních oblastech definovaných metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj 
k hlavním zásadám pro p�ípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje 
m�sta (dále IPRM). Jedná se o oblasti: ekonomický rozvoj, sociální integrace, životní 
prost�edí, p�itažlivá m�sta, dostupnost a mobilita a správa v�cí ve�ejných. 

Na rozdíl od socioekonomické analýzy Strategie rozvoje Statutárního m�sta Liberec 2007-
2020 není analýza IPRM zam��ena na komplexní analýzu všech odv�tví. Soust�e	uje se na 
významné prvky jednotlivých priorit dle metodiky tak, aby identifikovala d�ležité odchylky od 
pr�m�rného stavu v širším m��ítku. 

Smyslem analýzy je zhodnotit sou�asný stav jednotlivých oblastí rozvoje m�sta, zachytit 
hlavní tendence jejich vývoje, postihnout vzájemné vazby a odhadnout budoucí vývoj. 
Analýza slouží jako podkladový materiál pro identifikaci vhodné zóny nebo tématu IPRM.  

Sou�ástí analýzy je upozorn�ní na �asové, geografické, kulturní nebo p�írodní limity 
vymezující možný rámec vývoje m�sta, ke kterým je p�ihlíženo p�i hodnocení sou�asného 
stavu, ale také predikci budoucího vývoje a ur�ování možností intervencí pro podporu 
revitalizace a regenerace urbánního území. 

Logicky navazujícím dokumentem je pak tzv. SWOT analýza shrnující získaná data 
socioekonomické analýzy do �ty� základních kategorií, které jsou klí�ové pro ur�ení dalšího 
postupu rozvoje m�sta. SWOT analýza nabízí zhodnocení z pohledu kladných a záporných 
stránek, ale také pomáhá identifikovat kritické oblasti ohrožující rozvoj a naopak se snaží 
nalézt nové možnosti nebo p�ístupy �ešící negativní faktory nebo naopak zdokonaluje kladné 
stránky k potla�ení t�ch záporných. 

Socioekonomická analýza vychází z dat a informací získaných od odborník� p�ímo z odbor�
Magistrátu m�sta Liberce. Kvantitativní data pochází p�edevším z �eského statistického 
ú�adu a místních a regionálních pobo�ek dalších organizací a ú�ad� poskytujících aktuální 
informace o situaci v regionu, jako je Ú�ad práce, Krajský ú�ad Libereckého kraje, �editelství 
silnic a dálnic, �eský hydrometeorologický ú�ad, správci inženýrských sítí apod. 

1.2.1. Základní profil m�sta 

Základní informace 

Statutární m�sto Liberec se nachází v liberecké kotlin� v povodí �eky Nisy a jejích p�ítok�, 
mezi svahy Jizerských hor a Ješt�dským h�ebenem. První písemná zmínka o Liberci pochází 
z roku 1352. Co do po�tu obyvatel, je šestým nejv�tším m�stem �eské republiky a zárove�
nejv�tším m�stem Euroregionu Nisa. M�sto je díky své poloze nejsevern�ji položené krajské 
m�sto.  

Celková rozloha m�sta �iní 106,09 km2, z toho cca 37 % p�edstavuje zem�d�lská p�da, 
63 % nezem�d�lská p�da. Tém�� polovina rozlohy zem�d�lské p�dy pak p�ipadá na louky 
a pastviny. Z celkové vým�ry nezem�d�lské p�dy 2/3 tvo�í lesní p�da. 
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Území m�sta Liberec tvo�í soubor 26 katastrálních území, na kterých žije 99 721 obyvatel 
(stav k 31.12.2007). Statutární m�sto Liberec se d�lí na 33 �ástí: 

�íslo �tvrti, název �tvrti (katastrální území) 
I. Staré M�sto (Liberec), 
II.  Nové M�sto (Liberec), 
III.  Je�áb (Liberec), 
IV.  Perštýn (Liberec), 
V.  Kristiánov (Liberec), 
VI.  Rochlice (Rochlice u Liberce), 
VII.  Horní R�žodol (Horní R�žodol), 
VIII.  Dolní Hanychov (Dolní Hanychov), 
IX.  Jan�v D�l (Jan�v D�l u Liberce), 
X.  Františkov (Františkov u Liberce), 
XI.  R�žodol I (R�žodol I), 
XII.  Staré Pavlovice (Staré Pavlovice), 
XIII.  Nové Pavlovice (Nové Pavlovice), 
XIV.  Ruprechtice (Ruprechtice), 
XV.  Starý Harcov (Starý Harcov), 
XVI.  Nový Harcov (Starý Harcov), 
XVII.  Kate�inky (Kate�inky u Liberce), 
XVIII.  Karlinky (Karlinky), 
XIX.  Horní Hanychov (Horní Hanychov), 

XX.  Ostašov (Ostašov), 
XXI.  Rudolfov (Rudolfov), 
XXII. Horní Suchá (Horní Suchá 

u Liberce), 
XXIII. Doubí (Doubí u Liberce), 
XXIV. Pilínkov (Pilínkov), 
XXV. Vesec (Vesec u Liberce), 
XXVIII. Hluboká (Hluboká u Liberce), 
XXIX.  Kunratice (Kunratice u Liberce), 
XXX.  Vratislavice nad Nisou 

(Vratislavice nad Nisou), 
XXXI. Krásná Studánka (Krásná 

Studánka), 
XXXII.  Rad�ice (Rad�ice u Krásné 

Studánky), 
XXXIII.  Machnín (Machnín), 
XXXIV. Bed�ichovka (Machnín), 
XXXV.  Karlov pod Ješt�dem (Machnín). 

Obrázek 1: Mapa m�sta Liberec (m�stské �ásti) 

Zdroj: mapy.atlas.cz 
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Obrázek 2: Reliéf Libereckého kraje 

Zdroj: www.kraj-lbc.cz 

M�sto Liberec je pr�myslové centrum severních �ech. Od po�átku 90. let došlo k útlumu 
tradi�ního zdejšího odv�tví – textilního pr�myslu. V sou�asné dob� lze zaznamenat rozvoj 
strojírenství a oživení textilního pr�myslu, zejména v oblasti nanovláken a dodávek pro 
automobilový pr�mysl. Hospodá�ství v Liberci se obecn� vyzna�uje velmi vysokým po�tem 
malých a st�edních firem. V odv�tvové struktu�e Liberce stále hraje nejvýznamn�jší roli pr�mysl. 
Z hlediska zam�stnanosti jsou významn� rostoucí služby, které spolu s obchodem, 
zdravotnictvím a vzd�láváním, stravováním, ubytováním a ve�ejnou správou zam�stnávají p�es 
polovinu pracovní síly v Liberci. 

Dalším výrazným rozvojovým potenciálem m�sta je oblast cestovního ruchu. Pro své malebné 
okolí s majestátním vrcholem Ješt�d i pro své historické památky je Liberec jednou 
z vyhledávaných turistických destinací �ech. Chloubou m�sta je hotel a televizní vysíla� na 
vrcholu Ješt�du, budova radnice, liberecký zámek, zoologická zahrada, botanická zahrada, 
muzeum automobil�, Krajská knihovna, zábavní centrum Babylon a jiné. Vedle kulturních 
památek nabízí Liberec také krásnou p�írodu CHKO Jizerské hory. 

Umíst�ní m�sta v rámci regionu a republiky 

Statutární m�sto Liberec se nachází v severní �ásti �eské republiky v blízkosti státních hranic 
se Spolkovou republikou N�mecko a s Polskem. Liberec je okresní m�sto stejnojmenného 
okresu, který je vedle �eské Lípy, Jablonce nad Nisou a Semil jedním z okres� Libereckého 
kraje. Po�tem obyvatel jde o nejlidnat�jší okres v rámci kraje (166,5 tis. obyvatel), rozlohou 
(988,87 km2) je o cca 84 km2 menší než okres �eská lípa. Okres Liberec sdružuje 59 obcí. 
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Obrázek 3: Okresy Libereckého kraje  

Zdroj: www.kraj-lbc.cz 

Liberec je sou�asn� krajským m�stem a nejv�tším m�stem Euroregionu Nisa. Jako obec 
s pov��eným obecním ú�adem (tzv. II. stupe�) slouží pro 5 obcí, funkci obce s rozší�enou 
p�sobností (III. stupe�) plní Liberec pro 28 obcí. 

Liberecký kraj sousedí na západ� s krajem Ústeckým, na jihu s krajem St�edo�eským a na 
jihovýchod� s Královéhradeckým krajem. Liberecký kraj je jedním z hrani�ních kraj� �eské 
republiky zahrnující její severovýchodní �ást. Spolu s krajem Královéhradeckým a Pardubickým 
vytvá�í územní celek NUTS II Severovýchod. 

 Obrázek 4: Poloha m�sta Liberec v rámci �eské republiky 

Zdroj: www.kraj-lbc.cz 
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Na území Libereckého kraje žije 433 948 obyvatel (stav k 31.12.2007). Kraj sdružuje 215 obcí 
a se svojí rozlohou 3 162,96 km2 je, po hlavním m�st� Praha, druhým nejmenším krajem 
v rámci �R. 

Geografické podmínky 

Topografie m�sta je velmi rozmanitá. St�ed m�sta leží v nadmo�ské výšce 374 m. Nejvyšším 
bodem Liberce je vrchol hory Ješt�d (1 012 m), nejnižší bod leží v �ásti Machnín (361 m n. m.).  

Na území m�sta jsou vyhlášena �ty�i zvlášt� chrán�ná území a p�írodní park ve smyslu 
zák. �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. Jedná se o chrán�nou 
krajinnou oblast Jizerské hory, národní p�írodní rezervaci Karlovské Bu�iny, p�írodní rezervaci 
Hamrštejn, p�írodní památku Terasy Ješt�du a p�írodní park Ješt�d.1

Jizerské hory jsou chrán�nou krajinnou oblastí od roku 1967 a na jejím území je vyhlášeno 
p�es 20 p�írodních rezervací, na kterých rostou vzácné rostliny a bukové porosty, jsou místem 
výskytu rozlehlých rašeliniš�. Výjime�nost CHKO Jizerské hory spo�ívá ve výrazném podílu 
lesní p�dy, schopnosti akumulovat vodu, a bohatém výskytu rozmanitých ekosystém�
v kombinaci s utvo�enou zem�d�lskou krajinou. CHKO zasahuje do libereckých �ástí Rad�ice, 
Kate�inky, Starý Harcov a Lukášov.2  

P�írodní rezervace Karlovské Bu�iny (vyhlášená v roce 1972) nese název podle bukových 
les�, které se rozprostírají na západních svazích Ješt�dského h�betu. Území je chrán�no pro 

svou vzácnou vegetaci vápnomilných bu�in, které pozvolna 
p�echázejí v kv�tnaté bu�iny a v nejvíce osv�tlených �ástech 
rostou su�ové lesy a acidofilní bu�iny. V podrostech strom�
rostou chrán�né rostliny jako okrotice, áron plamatý �i lilie 
zlatohlavá, a v jejich korunách mají domov strakapoud 
obecný nebo datel �erný. Rezervace spadá do katastrálního 
území Machnín.3

V katastru Machnína se také nachází Hamrštejn, p�írodní 
rezervace vyhlášená v roce 1972. Zajímavostí je, že tudy 
v minulosti vedla obchodní stezka do Žitavy, kterou chránil 

hrad Hamrštejn, jenž byl v 15. století vypálen husity. Rezervace je složena ze skalního vý�n�lku 
obtékaného Lužickou Nisou, z populace smíšených, listnatých les� v prudkém svahu na 
opa�ném b�ehu �eky a ze z�ícenin Hamrštejnu. Typickými porosty jsou dubohab�iny, kv�tnaté 
bu�iny, acidofilní bu�iny, su�ový les a zbytky lužního lesa. Z rostlin se vyskytuje jaterník 
podléška, zvonek broskvolistý nebo ojedin�lá udatna lesní. Z �ad živo�ich� zde p�ebývají 
m�kkýši, mlok skvrnitý, zmije obecná a sý�ek obecný.4   

                                               
1 Profil Liberce, s. 40 
2 Profil Liberce, s. 40, http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/chranena-uzemi-a-rezervace/jablonec-nad-
nisou/chko-jizerske-hory.html 
3 http://www.ekovychovalk.cz/filemanager/files/file.php?file=3098 
4 http://www.ekovychovalk.cz/filemanager/files/file.php?file=3168 
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Terasy Ješt�du jsou výjime�né pro tzv. kryoplana�ní terasy (vznikly p�sobením ledovce), 
izolované skály a skalní hradby, které jsou poz�statkem �tvrtohorního zaledn�ní. 
Nejzajímav�jšími t�mito útvary jsou skalní oko Kamenná 
vrata, �ervený kámen, Ví�ivé kameny a skála Krej�ík na 
kone�né lanové dráhy. Terasy Ješt�du jsou stanovišt�m 
vzácných pavouk�, st�evlík�, mech� a játrovek. Na 
samotném vrcholu Ješt�du roste nap�. plavu� pu�ivá, 
zlatobýl alpínský a ho�ec tolitovitý, je�áb pta�í olysalý a kle�. 
Z pták� se zde vyskytuje �e�etka zimní, hýl obecný a 
krkavec velký. P�írodní památkou byly terasy vyhlášeny 
v roce 1995, rozkládají se v oblasti Horního Hanychova a 
dále v oblastech mimo m�sto Liberec.5  

V roce 1995 byl vyhlášen také p�írodní park Ješt�d. V�tšina 
území je porostlá lesy p�evážn� jehli�natými, v listnatých 
�ástech roste p�edevším buk, v �ásti parku se vyskytují i 
zem�d�lské kultury. Velmi vzácné jsou kv�tnaté bu�iny na 
vápencových p�dách. Rozloha parku zasahuje do �ástí Liberce Horní Hanychov a Horní Suchá. 
6  

Liberec se rozkládá po obou b�ezích �eky Nisy, která má �ty�i hlavní zdroje. Hlavním je 
Lu�anská Nisa, jež pramení u obce Lu�any na Jablonecku (kamenný pomní�ek), dále 
Novoveská Nisa, Bílá Nisa a poslední je �erná Nisa, která se k toku Nisy p�ipojuje za Libercem 
ve Stráži.  

Vybudováním P�ehrady na Harcovském potoce v letech 1902 - 1904 po ni�ivých povodních 
vzniklo ve m�st� další místo k rekreaci místních obyvatel. Projekt p�ehrady vypracoval zkušený 
budovatel p�ehrad prof. Dr. Intze z Cách, který upustil od tradi�ních sypaných hrází a navrhl 
vystav�t v�bec první zd�nou p�ehradní hráz v Evrop�. Harcovská p�ehrada je vysoká 20,5 
metru (v�etn� podzemních základ�), 157 metr� dlouhá a koruna se zvedá 13 metr� nad terén.  

Z p�irozených vodních ploch jsou nejvyhledávan�jší rybní�ky Vesecký (tzv. Teich), Žabák 
nebo též Ka�ák v Krásné studánce, pop�. rybník Seba.  

Liberec leží v klimaticky mírném pásu. Podnebí výrazn� ovliv�ují blízká horská pásma, jejichž 
h�ebeny jsou p�ekážkou proud�ní vlhkého a chladného vzduchu od Atlantického oceánu a které 
zp�sobují pom�rn� hojné množství srážek.  

Pr�m�rná teplota vzduchu: 7,2°C  

Nejteplejší m�síc:   �ervenec (16,2°C) 

Nejchladn�jší m�síc:   leden (-2,5°C)  

Pr�m�rný úhrn srážek:  803,4 mm ro�n�  

Nejdeštiv�jší m�síc:   srpen (88,4 mm)  

Nejsušší m�síc:   únor (46,2 mm) 

Celkový pr�m�r trvání slune�ního svitu: 1388 hodin ro�n�  

Nejvíce slune�ný m�síc:   srpen (183,6 hodin) 

Nejmén� slune�ný m�síc: prosinec (29,2 hodin)  

                                               
5 http://www.ekovychovalk.cz/filemanager/files/file.php?file=3098  
6 Profil Liberce, s. 41 
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Krátká historie m�sta 

První osídlení na území dnešního Liberce vzniklo u obchodní stezky mezi �echami a Lužicemi 
z dvou p�vodn� odd�lených osad - dolní (p�vodní slovanská osada) a horní (n�mecké 
osídlení). K rozkv�tu Liberce došlo za období panování rodu Redern�, kte�í si Liberec vybrali 
jako centrální sídlo pro své panství. Rod Redern� v Liberci a okolí vystav�l mimo jiné celou 
�adu budov a za�ízení pro pot�eby školství a zdravotnictví. Roku 1577 pak byl Liberec císa�em 
Rudolfem II. povýšen na m�sto a byl mu ud�len m�stský znak (st�íbrné kolo). Po bitv� na Bílé 
Ho�e p�ešlo panství na Albrechta z Valdštejna, který m�sto nasm�roval k výrob� látek (zejména 
pro vojenské ú�ely). Na tuto textilní tradici Liberec úsp�šn� navázal po p�ekonání útrap 
T�icetileté války. V 18. století dochází k prudkému rozvoji tohoto �emesla a v Liberci je stav�na 
celá �ada textilních manufaktur a továren. Ruku v ruce s rostoucím bohatstvím libereckých 
podnikatel� za�íná prudký rozvoj výstavby honosných vil a škol, do m�sta je p�ivedena 
železnice. Rozkv�t Liberce jakožto centra severních �ech trvá až do první sv�tové války. Po 
vzniku samostatného �eskoslovenského státu musel Liberec p�ekonat celou �adu problém�
pramenících z národnostního složení m�sta (pouze 7% �eská menšina). Národnostní problémy 
byly do�asn� násiln� utlumeny, jejich vyvrcholení však p�išlo po podepsání mnichovské dohody 
a propuknutím druhé sv�tové války. M�sto ležící v oblasti Sudet spadalo od podpisu 
Mnichovské dohody v roce 1938 do skon�ení války pod N�meckou �íši, s �ímž souviselo také 
vyhnání v�tšiny �eského obyvatelstva m�sta. Po skon�ení druhé sv�tové války pak došlo 
k dalšímu velkému p�esunu, když n�mecká �ást obyvatelstva byla nucen� vysídlena do 
N�mecka. V období mezi druhou sv�tovou válkou a rokem 1989 byla obnovována a dále 
rozvíjena pr�myslová základna m�sta. Tradi�ní textilní pr�mysl byl dopln�n strojírenstvím. 
V rámci nové výstavby získal Liberec novou dominantu v podob� v�že ve tvaru rota�ního 
hyperboloidu na vrcholu Ješt�du. Zm�na hospodá�ské situace po roce 1989 si vynutila 
postupné utlumení tradi�ního textilního pr�myslu a zvýšené zam��ení na sektor služeb a 
školství. M�sto v posledních letech prochází postupnou obnovou infrastruktury ob�anské 
vybavenosti a vzniká �ada obchodních a pr�myslových zón. 

1.2.2. Demografická východiska 

Základní demografická charakteristika  

K 31. 12. 2007 bylo dle statistických šet�ení p�ihlášeno ve m�st� Liberec k trvalému pobytu 
99 721 osob (52% obyvatel jsou ženy, 48% muži). Liberec je dle po�tu obyvatel šestým 
nejv�tším m�stem �eské republiky. Popula�n� je srovnatelný s dalšími krajskými m�sty: 
Olomouc (100,4 tis. obyvatel), �eské Bud�jovice (95,1 tis. obyvatel), Ústí nad Labem (95,0 tis. 
obyvatel) a Hradec Králové (94,3 tis. obyvatel). P�i rozloze 106,09 km2 to p�edstavuje hustotu 
osídlení 940 obyvatel na 1 km2. 
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Graf 1: Vývoj po�tu obyvatel statutárního m�sta Liberec 

Zdroj: �SÚ, zpracovatel 

Celkový po�et obyvatel m�sta rostl až do roku 1991, kdy dosáhl svého maxima, tj. 101 162 
obyvatel. Od roku 1992 dochází, stejn� jako ve v�tšin� jiných �eských m�st této velikosti, 
k poklesu po�tu obyvatel. Od roku 2004 nastává zvrat ve vývoji po�tu obyvatel a populace 
Liberce se zvyšuje. Je to zp�sobeno kladnou zahrani�ní migrací i zvyšujícím se p�irozeným 
p�ír�stkem. 

V�ková struktura obyvatelstva 

M�sto Liberec zažívá stejný vývojový trend ve stárnutí populace jako jiná m�sta �R. V�ková 
struktura obyvatelstva m�sta p�ibližn� odpovídá v�kové struktu�e obyvatelstva �R. Ve m�st�
Liberci žije mírn� více ob�an� v postproduktivním v�ku a mén� mladistvých než je 
celorepublikový pr�m�r. Naopak lépe je na tom Liberecký kraj jako celek, kdy podíl mladistvých 
je vyšší a podíl ob�an� nad 65 let nižší, než je pr�m�r �R.   

Tabulka 1: V�ková struktura obyvatelstva k 31. 12. 2006 

Lokalita 
podíl obyvatelstva dle v�ku (v %) 
0-14 15-64 65 a více 

�eská republika 14,38 71,21 14,41

Liberecký kraj 15,00 71,65 13,35

Liberec 13,95 71,82 14,23

Zdroj: �SÚ, zpracovatel 

Liberecký kraj pat�í s hodnotou indexu stá�í 89 k nejmladším kraj�m �eské republiky, o �emž 
sv�d�í vyšší zastoupení obyvatelstva v p�edproduktivním a produktivním v�ku a nižšího 
zastoupení senior�. Index stá�í je podílem postroduktivní �ásti (65 a více let) populace k po�tu 
d�tí do 14 let. 
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Graf 2: Index stá�í obyvatelstva Libereckého kraje k 31. 12. 2006 

Zdroj: Statistická ro�enka �SÚ, zpracovatel 

Z grafického znázorn�ní dále vyplývá, že v mužské �ásti populace je více chlapc� do 14 let než 
muž� nad 65 let. U ženské �ásti je tomu naopak. Vysv�tlení je nasnad�. Ženy se dožívají 
vyššího v�ku než muži a nap�íklad po�et žen ve v�ku 70 let je o t�etinu vyšší než stejn� starých 
muž�. V osmdesáti letech je po�et žen už dvojnásobný oproti stejn� starým muž�m. 
  
Tabulka 2: Vývoj v�kové struktury m�sta Liberec 

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Po�et obyvatel 99 155 98 380 97 677 97 770 97 400 97 950 98 871 

0-14 15,5 % 15,2 % 15,0 % 14,7 % 14,5 % 14,2 % 14,0 % 

15-64 70,9 % 71,1 % 71,2 % 71,5 % 71,6 % 71,7 % 71,8 % 

65+ 13,6 % 13,7 % 13,8 % 13,8 % 13,9 % 14,1 % 14,2 % 

Pr	m�rný v�k 39,1 39,4 39,7 39,9 40,2 40,3 40,5 

Zdroj:�SÚ 

V populaci Liberce je, vzhledem k velikosti intervalu, zastoupena nejvíce v�ková skupina 15 - 
64 let (71,82% v roce 2006), která je mírn� nad pr�m�rem hodnoty kraje i celé �R. 
Obyvatelstvo nad 65 let tvo�í ve m�st� podíl 14,23%, což je o 0,9 procentního bodu více než 
v kraji (13,35%).  

K 31. 12. 2006 byl pr�m�rný v�k obyvatel m�sta 40,5 let, což je mírn� nadpr�m�rná hodnota ve 
srovnání s pr�m�rným v�kem obyvatelstva �eské republiky (40,2 let). Pro Liberecký kraj je pak 
uvád�na hodnota 39,7 let. 

Dle SLBD z roku 2001 pat�ily k popula�n� nejstarším �ástem Liberce m�stská �ást Ruprechtice, 
Je�áb, Perštýn, Kristiánov, dále pak Staré M�sto, Jan�v D�l, Bed�ichovka a Karlov p. Ješt�dem.  

Dle predikce po�tu obyvatel do roku 2050 lze p�edpokládat celkový pokles populace. Ve v�kové 
kategorii 65 a více let se však p�edpokládá nár�st po�tu osob. Po�et senior� se za�ne výrazn�
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zvyšovat po roce 2010. V roce 2030 by mohlo být p�es 20% populace v postproduktivním v�ku, 
v roce 2050 hovo�í odhady o tém�� t�etin� populace starších 65 let.  

Tento stav si vynutí �adu opat�ení p�edevším v oblasti sociální a zdravotní pé�e. 
   
Graf 3: O�ekávaný vývoj po�tu obyvatel �R podle hlavních v�kových skupin do roku 2050 

Zdroj: Statistická ro�enka �SÚ 

P�edpokládán je také postupný nár�st nad�je dožití do roku 2030 asi na 80 let u muž� a 85 let 
u žen.  

Pohyb obyvatelstva 

Celkový pohyb populace se skládá ze dvou základních složek, a to z p�irozeného pohybu 
a migra�ní pohybu obyvatel. P�irozený pohyb obyvatelstva je dán rozdílem po�tu narozených 
a zem�elých (tzv. p�irozený p�ír�stek obyvatelstva). 
P�irozený p�ír	stek obyvatelstva m�sta dosahoval kladných hodnot p�edevším na po�átku 
90. let. Po�et živ� narozených s ur�itými výkyvy stoupá od roku 1997. D�vodem je pr�chod 
popula�n� silných ro�ník� žen z poloviny 70. let obdobím nejvyšší plodnosti. Naopak po�et 
zem�elých je v posledních letech pom�rn� stabilní, s výjimkou r. 2005, kdy zem�elo nejmén� lidí 
od roku 1980. Vlivem obou faktor� došlo v roce 2005 k mírnému nár�stu po�tu obyvatel 
p�irozenou m�nou. V roce 2006 se v Liberci narodilo 1 046 d�tí a po�et zem�elých dosáhl výše 
944 osob. P�irozený p�ír�stek dosáhl hodnoty 102 osob. 

V sou�asnosti se v rámci �eské republiky obecn� p�edpokládá r�st plodnosti a s tím související 
r�st po�tu narozených d�tí. Dosavadní nízká úrove� porodnosti v 90. letech byla zp�sobena 
odkládáním narození prvního dít�te do vyššího v�ku, a proto se v t�chto létech o�ekává r�st 
porodnosti. V prvních letech nového milénia stoupl po�et narozených d�tí o desetinu. Podle 
odhad� by se m�l po�et živ� narozených d�tí na 1 ženu (úhrnná plodnost) vzr�st do roku 2030 
z hodnoty 1,1 asi na hodnotu 1,5 (tedy 1,5 dít�te na 1 ženu). V Liberci lze ovšem o�ekávat 
postupný pokles po�tu narozených d�tí. To je zp�sobeno poklesem po�tu žen ve v�ku nejvyšší 
plodnosti. Popula�n� silné ro�níky žen poloviny 70. let již v�kem nejvyšší plodnosti procházejí a 
postupn� se vy�erpává kompenzace zp�sobená p�edchozím odkladem mate�ství. 
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Migra�ní pohyb je oproti pohybu p�irozenému podmín�n více faktory. P�edevším dostupností 
bytového fondu, ekonomickým vývojem a s ním souvisejícím vývojem pracovního trhu �i 
kvalitou životního a sociálního prost�edí. M�sto Liberec zaznamenávalo v posledních letech 
v�tšinou migra�ní úbytky, výjimku tvo�í léta 2003 a 2005. Nejen na úrovni kraje, ale také ve 
m�st� Liberci dochází ke kladnému migra�nímu saldu. V roce 2006 �inil po�et p�ist�hovalých 
2 784 osob, p�i�emž po�et vyst�hovalých dosáhl výše 2 055 osob. P�ír�stek st�hováním tak 
�iní 729 osob. Z d�vod� p�evýšení po�tu narozených nad zem�elými a vyšší intenzit� imigrace 
než emigrace dosahuje celkový pohyb obyvatelstva od roku 2004 kladných hodnot, což se 
projevuje v r�stu po�tu obyvatel. Celkový p�ír�stek v roce 2006 dosáhl hodnoty 831 osob. 
Z vývoje po�tu obyvatel dle m�stských �ástí (který �SÚ sleduje pouze v rámci s�ítání lidu, 
dom� a byt�) mezi lety 1991 a 2001 je z�ejmé vylid�ování centra m�sta. Ve Starém M�st�
ubylo tém�� 1000 obyvatel (10% pokles) a také další m�stské �ásti v blízkosti centra (Je�áb, 
Perštýn), ale i lidnaté �ásti s rozsáhlou panelovou zástavbou (Rochlice, Staré Pavlovice, Nové 
Pavlovice, Ruprechtice, Starý Harcov) zaznamenaly úbytek. Obyvatel naopak p�ibylo 
v popula�n� významných �ástech Kristiánov, Vratislavice nad Nisou a Vesec. Nár�st 
zaznamenaly všechny okrajové �ásti Liberce (s výjimkou Bed�ichovky). 

Tabulka 3: Vývoj po�tu obyvatel m�stských �ástí dle údaj	 ze s�ítání obyvatel  

Obec, �ást obce 1900 1950 1961 1970 1980 1991 2001 
Liberec 79.470 69.663 78.193 84.046 95.924 101.162 99.102
I - Staré M�sto 34.099 30.523 36.716 39.904 11.858 10.080 9.134
II - Nové M�sto - - - - 3.716 2.953 2.766
III – Je�áb - - - - 7.439 5.707 5.289
IV – Perštýn - - - - 4.016 3.433 3.152
V – Kristiánov - - - - 6.684 5.106 5.507
VI – Rochlice 1.154 3.931 4.379 4.080 10.075 18.548 18.062
VII - Horní R�žodol 4.673 4.420 5.136 4.663 4.207 3.292 3.185
VIII - Dolní Hanychov 1.233 1.234 1.199 1.644 1.757 1.778 1.840
IX - Jan�v D�l 1.265 1.301 1.458 1.365 1.336 1.157 1.123
X - Františkov 2.133 1.704 1.922 2.902 4.918 4.243 4.122
XI - R�žodol 2.238 3.570 3.297 3.575 3.028 2.408 2.307
XII - Staré Pavlovice 1.030 1.399 1.530 1.529 4.790 4.945 4.658
 XIII -Nové Pavlovice 1.606 1.355 1.589 1.425 3.673 3.163 2.919
XIV - Ruprechtice 2.675 3.338 3.770 6.477 9.605 8.628 8.216
XV - St. Harcov  2.673 2.371 2.413 1.951 3.730 7.727 7.196
XVI - N. Harcov 546 289 305 470 246 198 296
XVII - Kate�inky 985 464 442 371 472 369 423
XVIII - Karlinky 583 260 268 268 205 176 241
XIX -Horní Hanychov 1.370 739 778 709 721 694 866
XX - Ostašov 647 505 554 520 537 508 511
XXI - Rudolfov 460 205 166 147 107 82 88
XXII - Horní Suchá 624 365 375 303 318 295 316
XXIII - Doubí 1.242 1.545 1.451 1.356 1.295 2.729 2.793
XXIV - Pilinkov 371 337 398 676 722 657 687
XXV - Vesec 3.629 2.256 2.468 2.319 2.015 3.980 4.296
XXVIII - Hluboká 128 56 36 22 13 9 13
XXIX - Kunratice 365 235 175 130 110 75 99
XXX - Vratislavice 
nad Nisou 

6.566 4.759 4.787 4.589 5.863 6.061 6.657

XXXI - Krásná 
Studánka 

1.093 640 659 642 671 603 676

XXXII - Rad�ice 1.403 666 683 674 552 477 526
XXXIII - Machnín 1.325 939 965 1.104 1.044 926 976
 XXXIV -Bed�ichovka 225 116 124 92 79 100 54
XXXV - Karlov p. J. 369 141 150 139 122 55 108

Zdroj: �SÚ 
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Shrnutí

• Od roku 2004 se po�et obyvatel Liberce zvyšuje. Celkového p�ír�stku 
obyvatelstva dosaženo až v posledních t�ech letech (p�ír�stek díky migraci 
obyvatel). 

• Postupné stárnutí populace. 

• Mírn� vyšší koncentrace podílu senior� v �ástech Ruprechtice, Je�áb, 
Perštýn, Kristiánov. 

• Predikce poklesu po�tu narozených d�tí. 
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1.2.3. Ekonomický rozvoj

Stav pr	myslových odv�tví 

K nosným pr�myslovým odv�tvím pat�í výroba kovod�lných výrobk�, stroj� a za�ízení, výrobk�
pro automobilový pr�mysl, textilní a plastiká�ský pr�mysl. 

Textilní pr	mysl 
Tradi�ní textilní pr�mysl p�es svoji dlouholetou tradici ztratil v d�sledku útlumu v devadesátých 
letech svoje dominantní postavení. V rámci tohoto odv�tví se do pop�edí dostává výroba 
technických textilií. Mnohé významné textilní firmy, nap�. Textilana, v minulých letech zanikly. 
Ty, které p�ežily, se za�ínají orientovat na výrobu technického textilu. K inovacím v této oblasti 
významn� p�ispívá prestižní Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci a Výzkumný ústav 
textilních stroj� Liberec. Mezi významné producenty pat�í spole�nost Elmarco, která je 
sv�tovým leaderem v oblasti vývoje a výroby stroj� na výrobu nanovlákenných textilií. 
Konkuren�ní výhodou tohoto odv�tví je úzké propojení výzkumu a vývoje s podnikatelskou 
praxí a patentov� chrán�né technologie. Dalším úsp�šným podnikem textilního pr�myslu je 
firma Moira CZ nabízející inteligentní textilie s unikátními tepeln�-izola�ními vlastnostmi ur�ené 
p�edevším pro sportovce a cestovatele. 

Výroba plast	
Rozší�enou oblastí produkce je bezesporu výroba plast�. Jde o plastové díly do motorových 
vozidel (ozubená kola, kryty, sv�rky, kli�ky, nárazníky), plastové desky, fólie, hadice, trubky 
a profily, plastové obaly a plastové výrobky pro stavebnictví. K významným firmám zabývajícím 
se výrobou plast� je spole�nost Cadence Innovation, která je p�edním výrobcem a vývojovým 
dodavatelem technicky náro�ných díl� z plast� pro automobilový pr�mysl jako jsou lakované 
nárazníky, p�ístrojové desky, dve�ní výpln� a m�ížky chladi�e pro automobilky Škoda, Audi, 
TPCA a Suzuki. Dalšími podniky je spole�nost Liplastec, Plastkov nebo Galvanoplast Fischer.

Strojírenský pr	mysl  
Strojírenství pat�í k významným odv�tvím na úrovni celé �eské republiky. Hlavními komoditami 
v tomto odv�tví vyráb�nými v Libereckém kraji jsou nástroje, formy, náhradní díly a montážní 
p�ípravky v posledních letech p�evážn� pro automobilový pr�mysl, jednoú�elové stroje 
a za�ízení v�etn� automatizace, programovatelné automaty, dopravníky, manipulátory, 
pr�myslové sušárny, vysp�lá za�ízení pro textilní (nanovlákenný) a polovodi�ový pr�mysl. 
Strukturovanost odv�tví je rozdrobená po celém území kraje, se st�ední hustotou malých 
a st�edních firem p�evážn� �eských vlastník� (nap�. Plastkov - komponenty pro okenní 
spoušt��e a dve�ní systémy, MSV - dodávky výtah�). Dále v kraji p�sobí n�kolik významných 
zahrani�ních firem nap�. (Cadence Innovation, Benteler - automobilové dílce, speciální 
podvozkové dílce). Mezi v�decko-výzkumné organizace zam��ené na strojírenství pat�í 
liberecký Výzkumný ústav textilních stroj� a.s. 

Výroba nábytku  
I p�esto, že výroba klasického nábytku má v kraji dlouhou tradici, zaniknutím �ady firem jeho 
význam v posledních letech poklesl. Oproti tomu výroba nábytku ostatního (nap�. autoseda�ek), 
zaujímá jedno z p�edních míst na žeb�í�ku exportních komodit Libereckého kraje. 

Elektrotechnický pr	mysl 
Vzhledem k spektru produkt� lze výrobce rozd�lit do dvou základních skupin. První skupinou 
jsou p�evážn� �eské firmy specializující se na výrobu zabezpe�ovací techniky (nap�. Lites a.s. – 
elektronická protipožární signalizace). Druhá skupina výrobc� je charakteristická svou úzkou 
vazbou na automobilový pr�mysl.  
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V tomto p�ípad� se jedná spíše o velké firmy se zahrani�ním kapitálem (Denso Manufacturing - 
klimatiza�ní jednotky a jejich sou�ásti pro vozy zna�ek VW, Audi, Škoda, 
Lamborghini, Mercedes - Benz, BMW, Suzuki atd.; Laird Technologies - výroba prvk� na 
odstín�ní elektromagnetického zá�ení; Johnson controls - automobilové interiéry, baterie pro 
hybridní pohony, zabezpe�ovací technika apod.). 

Pr	myslové zóny 
Pr	myslová zóna Liberec - jih
Území bylo legislativn� p�ipraveno a majetkov� vypo�ádáno v letech 1999 – 2000. Výstavba 
základní infrastruktury byla realizována v první polovin� roku 2001. V sou�asné dob� je 
pr�myslová zóna tém�� napln�na investory. 

Nejv�tším strategickým investorem je spole�nost Denso Manufacturing Czech s.r.o., jejíž 
továrna se bude rozprostírat na 25 ha území PZ, dalších cca 25 ha využijí subdodavatelé této 
japonské spole�nosti. Další investo�i p�icházejí p�evážn� z N�mecka. P�evažující pr�mysl je 
automobilový a plastiká�ský. Od b�ezna 2001 bylo v této zón� umíst�no celkem 21 investor�: 

� DENSO Manufacturing Czech, s. r. o. 
� UPS SCS, s. r. o. 
� Toyota Tsusho Logistics Czech, s. r. o. 
� Astra Trans, s. r. o. 
� Ponyexpres, s. r. o. 
� Liplastec, s. r. o. 
� Airs Manufacturing Czech, s. r. o. 
� C. S. Cargo, s. r. o. 
� AC LAK, s. r. o. 
� Fehrer Bohemia, s. r. o. 
� Sarnamotive Bohemia, s. r. o. 

� .A. S. A. Liberec, s. r. o. 
� Galvanoplast Fischer, k. s. 
� OAZA, s. r. o. 
� Auto - Color, s. r. o. 
� Phoenix - Zeppelin, s. r. o. 
� TRUMPF CZ, s. r. o. 
� Baumatic - �R, s. r. o. 
� PINK LAK, s. r. o. 
� Schenker, s. r. o. 
� Laird Technologies, s. r. o. 

DENSO Manufacturing Czech 
Japonská spole�nost zam�stnávající 1 750 pracovník�. Spole�nost zam�stnává i pracovníky z 
Polska (cca 200), kte�í denn� dojíždí za prací z pohrani�í, a  Slovenska. Pr�m�rná mzda ve 
spole�nosti dosahuje 21 tis. K�, ve výrob� pak 15 tis. K�. V Liberci se jedná o t�ímiliardovou 
investici, což je druhá nejv�tší investice v �R. Spole�nost vyrábí klimatiza�ní jednotky do aut, 
chladi�e, kondenzátory pro Volkswagen, Audi, Škoda Auto, BMW, Suzuki a Daimler Chrysler. 
V zón� se rozprostírá na ploše 25,7 ha (z toho zastav�ná 5,3 ha). Investice byla zahájena v zá�í 
2001. 

TRUMPF Gruppe GmbH + Co 
Stavba závodu byla na ploše 6,2 ha zahájena v zá�í 2005. Plánovaný po�et zam�stnanc� by 
m�l dosáhnout 200. Spole�nost se zabývá výrobní strojírenskou technikou - obráb�ní kov�, 
CNC stroje, svá�ení apod. Výše investice dosahuje 445 mil. K�. Liberec si investor vybral pro 
blízkost k Saskému výrobnímu závodu v Neukirchu  a díky p�ítomnosti Technické univerzity v 
Liberci.

UPS Supply Solutions 
Na ploše 2,3 ha vznikla investice 80 mil K� pro spole�nost pohybující se na poli logistiky. 
Skladová hala s plochou 5 600 m2 pojme p�es 7 tisíc paletových míst. P�ínosem je vytvo�ení  
50 nových pracovních míst. 

C.S. Cargo 
Spedi�ní a logistické centrum se skladovou halou. Investice dosahuje 65 mil. K� na ploše 
3,1 ha. Po�et zam�stnanc� dosahuje 25. 
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SARNAMOTIVE BOHEMIA  
Firma je sou�ástí švýcarského holdingu (m�sto Sarnen) a m�la by p�inést zam�stnání 100 - 
200 pracovník�m. Do Liberce bylo z N�mecka p�esunuto vývojové a konstruk�ní centrum. 
Investice byla realizována v roce 2002 a dosáhla p�ibližn� 480 mil. K�. D�vodem umíst�ní 
v Liberci byly reference spole�nosti Fehrer Bohemia, která je odb�ratelem podniku, dále 
levn�jší pracovní síla a kvalifikovaní pracovníci. Závod se zabývá výrobou st�edových loketních 
op�rek zadních sedadel pro automobily (Škoda, VW, AUDI, Mercedes, BMW) a výrobou 
pohyblivých plastových sou�ástí interiér�. Závod se rozprostírá na ploše 3,7 ha (zastav�ná 
plocha 0,68 ha). 

LAIRD Technologies (N�mecko, Skotsko) 
Spole�nost se zabývá výrobou prvk� pro odstín�ní elektromagnetického zá�ení. Vytvo�ila 
pracovní místa pro 100 – 200 osob, p�edevším pro d�lníky, konstruktéry (15) a pracovníky 
v prototypové díln� (10). Spole�nost spolupracuje s Technickou univerzitou. Celková investice 
dosahuje 450 mil. K�. Významnými zákazníky jsou výrobci mobilních telefon�. Další uplatn�ní 
produkce sm��uje do zdravotnictví, leteckého a automobilového pr�myslu, do zbrojních, 
telekomunika�ních a po�íta�ových systém�. 

Fehrer Bohemia  
Investice této spole�nosti dosáhla 400 mil. K�. Na ploše 4,5 ha vzniklo pracovišt� pro 270 – 500 
zam�stnanc�. Spole�nost se v�nuje st�ešním clonám, motocyklovým seda�kám, stranovým 
díl�m zadního op�radla a loketních op�rek (gumožín�, polyuretan). Investice byla zahájena 
v prosinci 2001. 

LIPLASTEC s.r.o.  
Investice dosáhla 461 mil. K�. Závod zam�stnává 65 pracovník� na ploše 3,1 ha (zastav�ná 
plocha 0,96 ha). Spole�nost produkuje plastové komponenty klimatiza�ních systém�. 

Toyota Tsusho Logistics Czech s.r.o 
Na 4 ha území (zastav�ná plocha 0,44 ha) bylo investováno 91 mil K� spole�ností jejímž 
p�edm�tem p�sobnosti je logistika. Zam�stnává 25 pracovník�. 

AIRS MANUFACTURING CZECH s.r.o. 
Na 2,7 ha ploše (zastav�no 0,37 ha) bylo vytvo�eno 200 pracovních míst pro výrobu výparník�, 
chladi�� a topení pro automobilový pr�mysl. Výše investice dosáhla 100 mil. K�.  

AC LAK s.r.o. 
Spole�nost se 40 zam�stnanci se zabývá p�ípravou povrch� a práškovým lakováním kovových 
díl�. Leží na ploše 1,2 ha (zastav�ná plocha 0,28 ha) a investice dosáhla 110 mil K�. 

SCHENKER �R spol. s r.o. 
Investice za 150 mil K� na ploše 3,5 ha p�inese práci 75 zam�stnanc�m v oblasti logistiky. 

WhiteSoft s. r. o. 
50 mil. investice na ploše 1,1 ha má p�inést pracovní místo 10 zam�stnanc�m. Spole�nost se 
zabývá dodávkami a instalací hardwaru/softwaru, telekomunika�ními službami, strukturované 
kabeláži. Firma využívá sv�j duševní potenciál rovn�ž na poskytování konzulta�ních a 
poradenských služeb v oblasti ICT.  

Galvanoplast Fischer Bohemia k.s. 
Spole�nost se zabývá galvanizací povrch�. V zón� funguje na ploše 4 ha.  
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Obchodní a pr	myslová zóna Liberec - sever
Zóna je umíst�na v severozápadní �ásti Liberce, v katastrálním území R�žodol I. a Stráž nad 
Nisou. Byla vybudována na zelené louce, její vým�ra �iní 67 ha a bude mít zcela nový systém 
sítí technické infrastruktury. Celé území má p�íznivou morfologii terénu s mírným sklonem 
k severu. Obchodní a pr�myslová zóna Liberec - sever je p�ipravena p�ijmout investory z oblasti 
pr�myslové výroby a výzkumu, ale i obchodní �et�zce hledající zázemí pro své projekty. 
Obchodní a pr�myslová zóna je rozd�lena na dv� �ásti: 1/3 obchodní zóna a 2/3 pr�myslová 
zóna.  

V �ervenci 2008 bylo již cca 95% pozemk� prodáno. Areály byly na po�átku výstavby a v srpnu 
fungovaly zatím jen t�i podniky. V obchodní �ásti je to Hypermarket Globus spolu s obchodním 
centrem "G" na ploše cca 15 ha. 17.9. bylo otev�eno dalších 13 velkoplošných obchod� a další 
jsou ve výstavb� (nap�. KIKA apod.). V �ásti pr�myslové je to spole�nost MSV Systems CZ. 
Technologické centrum a centrum strategických služeb vzniklo na ploše 0,7 ha. Vývojové 
a výzkumné centrum se zam��ením na pr�myslovou automatizaci a technologie pro tvá�ení 
trubek rozvod� plynných a kapalných médií v automobilovém pr�myslu. V moderním prost�edí 
nového centra úsp�šn� pracují vývojoví konstrukté�i na technologiích pro sv�tový pr�mysl. 
T�etím subjektem je VGP Park Liberec, která na ploše 8 ha staví a následn� pronajímá 
logistické areály (skladovací haly). Ve areálu VGP Parku takto funguje spole�nost Baumatic. 
Další hala je ve výstavb�.  
Dále je ve výstavb� v pr�myslové �ásti zóny spole�nost Obrobna Resl, s.r.o. - obráb�ní kov�
(1,2 ha) a spole�nost Elmarco, jež je producentem stroj� na výrobu nanovlákenných textilií. 
V zón� Sever za�ala stav�t nové výzkumné a vývojové centrum, které by m�lo zaujímat plochu 
1750 m2. Celková investice �iní 190 milion� korun (z toho cca 75 mil. K� p�isp�je Evropská unie 
z OP Podnikání a inovace). 

P�ehled investor� v Obchodní a pr�myslové zón� Liberec - sever:  
� Obchodní �et�zec Globus 
� Nákupní park Liberec 
� MSV Systems CZ, s.r.o. 
� Obrobna Resl s.r.o. 
� Havelka - truhlá�ství 
� VGP Park Liberec, a.s. 
� ELMARCO 
� BUSCH 
� s dalšími investory jsou vedena jednání
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Ekonomická struktura obyvatelstva  

K 31. 12. 2007 bylo ve m�st� registrováno 33 084 ekonomických subjekt�. Jejich meziro�ní 
nár�st v roce 2007 oproti roku p�edcházejícímu �inil tém�� 1,35%. P�es 73% z nich jsou fyzické 
osoby. Podíl obchodních spole�ností na celkovém po�tu pomalu nar�stá.  

Následující tabulka uvádí srovnání v ekonomické aktivit� na území p�ti m�st �eské republiky. 
M�sta byla vybrána dle velikosti z hlediska aktuálního po�tu obyvatel blízkého m�stu Liberec.  

 Tabulka 4: Ekonomické subjekty se sídlem na území m�st k 31. 12. 2007 

m�sto 
po�et 

obyvatel 
rozloha    
(v km2) 

po�et 
ekonomických 

subjekt	

po�et ekonomických subjekt	 dle vybraných 
právních forem 

státní 
organizace 

akciové 
spole�nosti

obchodní 
spole�nosti

podnikatelé 
- fyzické 
osoby 

Olomouc 100 373 103,33 25 320 101 254 3 009 17 683

Liberec 99 721 106,09 33 084 114 179 3 746 24 231

�eské Bud�jovice 95 071 55,6 26 159 90 287 3 820 17 634

Ústí nad Labem 94 960 93,96 22 025 107 153 2 689 14 759

Hradec Králové 94 252 105,68 25 758 95 277 3 243 17 340

Zdroj: �SÚ 

Co se tý�e po�tu podnikajících subjekt�, na území m�sta Liberce aktivn� podniká o tém��
t�etinu více subjekt� než ve velikostn� srovnatelných m�stech v �R. Po�et ekonomických 
subjekt� ve m�st� ovliv�uje p�edevším množství fyzických osob, které se ve m�st� pohybuje 
nad celorepublikovým pr�m�rem. Subjekty podnikají zpravidla jako drobní živnostníci, což úzce 
souvisí s úrovní nezam�stnanosti. V Liberci funguje okresní i krajská hospodá�ská komora, 
jejímž p�edm�tem �innosti je poskytování poradenských a konzulta�ních služeb v otázkách 
souvisejících s podnikatelskou �inností, organizace vzd�lávání, rozvoj spolupráce s ostatními 
komorami, vystavuje osv�d�ení pot�ebná pro dokladování právních vztah� v mezinárodním 
obchod� apod.  

Trh práce 

Na Liberecku se v posledních letech zvýšil po�et nabízených pracovních míst. Místa vznikala 
hlavn� v nových firmách v pr�myslové zón�, v Liberci se etablovaly i nové obchodní �et�zce. 
Zárove� již nedochází k masivnímu propoušt�ní, které bylo v minulosti spojeno zejména 
s uzavíráním textilek. Další pracovní p�íležitosti vznikají v Obchodn� pr�myslové zón� Sever. 

Registrovaná míra nezam�stnanosti  
Míra nezam�stnanosti je jedním ze základních ukazatel� ekonomické úrovn� regionu. Míra 
nezam�stnanosti v Libereckém kraji dosáhla koncem dubna 2008 hodnoty 5,76%, což je 
p�ibližn� p�l procentního bodu nad pr�m�rem �eské republiky. V po�adí kraj� je Liberecký kraj 
v tomto ukazateli na 9. míst�. Po�et nezam�stnaných dosahuje tém�� 14 tis. osob (oproti 
b�eznu jde zlepšení o cca 300 osob), což je 5. nejnižší hodnota v rámci �R. Po�et volných 
pracovních míst je ovšem druhý nejmenší ve srovnání s ostatními kraji. 
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Tabulka 5: Nezam�stnanost v krajích �R k 30. 4. 2008 

Region 

neumíst�ní
uchaze�i 

o 
zam�stnání 

z toho míra registrované  
nezam�stnanosti v % 

volná  
pracovní 

místa 

po�et 
uchaze�	
na 1 volné 
pracovní 

místo 
dosažitelní ženy 

s podporou 
v nezam�st 

nanosti 
celkem ženy muži 

�eská republika 316 118 292 465 173 049 101 040 5,24 6,60 4,22 152 267 2,08

v tom kraj: 

Hl. m�sto Praha 16 538 15 047 8 557 7 196 2,03 2,32 1,79 32 524 0,51

St�edo�eský  26 050 24 471 14 661 10 423 3,73 4,96 2,84 19 314 1,35

Jiho�eský 14 235 12 947 8 026 5 782 3,81 4,90 2,98 7 564 1,88

Plze�ský 12 998 12 082 7 319 5 059 3,87 4,93 3,05 14 426 0,90

Karlovarský 11 863 11 124 5 914 3 278 6,58 7,46 5,91 3 546 3,35

Ústecký 44 859 41 839 24 385 10 349 9,83 12,57 7,84 6 046 7,42

Liberecký 13 952 12 988 7 747 5 154 5,76 7,37 4,56 4 484 3,11

v tom okresy: 

      �eská Lípa 3 539 3 344 1 953 1 206 6,47 8,40 5,08 1 292 2,74

      Jablonec n. N. 2 656 2 302 1 488 1 039 5,12 6,03 4,36 601 4,42

      Liberec 5 515 5 255 3 056 2 090 5,79 7,61 4,48 1 942 2,84

      Semily 2 242 2 087 1 250 819 5,48 7,13 4,27 649 3,45

Královéhradecký 12 508 11 534 6 814 5 282 3,96 4,89 3,24 6 458 1,94

Pardubický 13 301 12 439 7 378 5 023 4,63 6,00 3,61 9 752 1,36

Vyso�ina 14 002 13 001 7 893 5 099 4,78 6,27 3,68 5 350 2,62

Jihomoravský 38 927 36 155 21 574 12 203 5,99 7,63 4,74 16 589 2,35

Olomoucký 20 959 19 364 11 629 6 962 5,96 7,59 4,73 5 543 3,78

Zlínský 18 003 16 269 10 156 6 005 5,25 6,68 4,14 7 355 2,45

Moravskoslezský 57 923 53 205 30 996 13 225 8,34 10,35 6,84 13 316 4,35

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v�cí �R 

Graf 4: Vývoj míry registrované nezam�stnanosti v Libereckém kraji od po�átku roku 2007 do 
dubna roku 2008 

Zdroj: �SÚ 
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Volná pracovní místa 
Od roku 2005 dochází k postupnému nár�stu po�tu volných pracovních míst a sou�asn� s tím 
pak k poklesu po�tu uchaze�� na jedno pracovní místo. 

Tabulka 6: Po�et volných pracovních míst a uchaze�	 na jedno pracovní místo (2005-2008) 

Charakteristika 31.1.2005 31.1.2006 31.1.2007 31.1.2008

Po�et volných pracovních míst 937 1 277 1 718 2 358

Po�et uchaze�� na volné pracovní místo 8,8 6,2 4,24 2,47
Zdroj: Ú�ad práce Liberec 

Tabulka 7: Po�et volných pracovních míst a uchaze�	 na jedno pracovní místo k 30.6.2007 

Oblast Volná pracovní místa 
Po�et uchaze�	 na jedno 

volné pracovní místo 

Liberecký kraj 4 916 3,1 

okres �eská Lípa 1 028 3,7 

okres Jablonec n. N. 746 4,0 

okres Liberec 2 474 2,6 

okres Semily 668 3,4 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v�cí �R 

K 30.4.2008 bylo v okrese Liberec 1 970 volných pracovních míst pro 5 515 uchaze��
o zam�stnání. 

Tém�� polovina (44 %) uchaze�� o zam�stnání v okrese Liberec je mladší než 35 let. Mezi 
uchaze�i je 7,4 % absolvent� škol bez pracovní zkušenosti. V�tšina z uchaze�� nemá maturitu 
- t�etina osob z celkového po�tu uchaze�� má pouze základní vzd�lání, 43 % st�ední školu bez 
maturity. Z hlediska v�ku, pohlaví a vzd�lání je zastoupení uchaze�� o práci v okrese Liberec 
velmi podobné zastoupení žadatel� o zam�stnání v celé �R. Rozdíly jsou nepatrné, pohybují 
se v �ádu jednotek procentních bod�. V okrese Liberec jsou uchaze�i o zam�stnání v pr�m�ru 
starší, mén� vzd�laní a je mezi nimi více žen. 

Profil uchaze�� o volná místa z hlediska kategorie zam�stnání v okrese Liberec se p�íliš 
nem�ní. Okolo t�etiny uchaze�� o zam�stnání tvo�í nekvalifikovaní pomocní pracovníci. 
Po�etné skupiny uchaze�� (okolo 15 % z celkového po�tu) pocházejí z kategorie provozních 
pracovník� ve službách nebo z kategorie �emeslník� �i opravá��. Obdobn� jako zastoupení 
uchaze�� podle kategorií je stabilní nabídka pracovních míst v t�chto kategoriích. V okrese 
Liberec je nejv�tší zájem o kvalifikované �emeslníky a opravá�e (43,9 % ze všech volných míst). 
Po�etná volná místa (okolo 15 % z celku) jsou vypsána v kategorii obsluhy stroj� a v široké 
kategorii technických, zdravotnických a pedagogických pracovník�. 

Je z�ejmé, že struktura uchaze�� o pracovní místo není shodná se strukturou volných 
pracovních míst. Nejh��e nacházejí zam�stnání lidé bez kvalifikace a pomocní pracovníci. 
V únoru 2006 na jedno takové volné místo p�ipadalo 96 uchaze��. Dlouhodob� obtížná je také 
zam�stnatelnost kvalifikovaných d�lník� v zem�d�lství a lesnictví. Na rozdíl od jiných kategorií 
je t�chto uchaze�� velmi málo. Obtížn� získávají práci ve své kvalifikaci také nižší 
administrativní pracovníci. 
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 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v�cí �R 

Od roku 2005 dochází ke zvyšování po�tu volných pracovních míst (VM) a snižování po�tu 
uchaze�� o zam�stnání, což se projevuje snížením po�tu uchaze�� na jedno pracovní místo. 
V roce 2007 zam�stnavatelé nahlásili 10 164 nových míst, tj. pr�m�rn� 847 za m�síc, 
obsazeno nebo zrušeno bylo 9 407 VM, tj. 784 m�sí�n�. 

 Graf 6: P�ír	stek po�tu volných pracovních míst (VM) b�hem roku 2007 

Zdroj: Ú�ad práce 
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Zdroj: Výb�rové šet�ení pracovních sil, 2007

Dlouhodobá nezam�stnanost 
Jedním z nejv�tších problém� na trhu práce v Liberci je trvale vysoký po�et dlouhodob�
nezam�stnaných. Skupina dlouhodob� nezam�stnaných osob p�edstavuje nejv�tší podíl na 
celkovém po�tu uchaze�� o zam�stnání. Obdobná situace je v celém okrese, ale i v �eské 
republice.  

 Graf 7: Po�et uchaze�	 dle délky registrace ve m�st�  

Zdroj: Ú�ad práce  
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Nejv�tší zam�stnavatelé 
Nejv�tšími zam�stnavateli ke konci �ervence 2008 byli následující: Krajská nemocnice Liberec, 
a.s., Denso Manufacturing Czech, s.r.o., Preciosa, a.s., Cadence Innovation k.s., Technická 
univerzita v Liberci a �eské dráhy. Za nimi s odstupem následují ArvinMeritor LVS Liberec, a.s., 
Statutární m�sto Liberec, �eská pošta, s.p., PEKM Kabeltechnik, s.r.o., �SAD Liberec, a.s., 
LVZ, a.s., Komer�ní banka, a.s. - Telefonní centrum, Fehrer Bohemia, s.r.o., Krajský ú�ad 
Libereckého kraje, Dopravní podnik m�sta Liberce, a.s., AIRS Manufacturing Czech, s.r.o., 
FEREX-ŽSO, spol. s r.o., Ahold Czech Republic, a.s. a Laird Technologies, s.r.o. 

Zam�stnanost cizinc	 s povolením v okrese Liberec 
S rozvojem pr�myslových a obchodních zón a r�stem po�tu pracovních míst došlo k p�ílivu 
zahrani�ních pracovník�. 

V okrese Liberec bylo registrováno k 30. 6. 2006 celkem 1 394 platných pracovních povolení. 
Z tohoto po�tu bylo vydáno prodloužení povolení k zam�stnání pro 705 zahrani�ních 
pracovník�, 589 povolení pro nové pracovníky, 73 pro spole�níky, kte�í plní b�žné úkoly firmy 
a 27 pro ostatní (vyslání na základ� obchodní smlouvy a žadatelé o azyl).  

Nejv�tší zájem o práci stále mají ob�ané z Ukrajiny (1 161 platných pracovních povolení), 
Moldávie (103 platných povolení) a Bulharska (35 platných povolení). Tito pracovníci vykonávají 
kvalifikované i pomocné práce, a to p�evážn� ve stavebnictví, strojírenském a d�evozpracujícím 
pr�myslu, p�i zpracování kov�, skla a p�i výrob� pryžových a plastových výrobk�. Další 
po�etnou skupinu tvo�í ob�ané Japonska (28 platných povolení). 

Zam�stnávání ob�an	 Evropské unie 
S platností nového zákona o zam�stnanosti �. 435/2004 Sb. je od 1. 10. 2004 v užívání  
tiskopis, tzv. informa�ní karta. Tím se zjednodušil postup p�i zam�stnávání ob�an� EU. 
Informa�ní karty p�edávají zam�stnavatelé na p�íslušný ú�ad práce podle místa výkonu práce. 
K 30. 6. 2006 bylo na Ú�adu práce v Liberci zaevidováno 3 226 platných informa�ních karet 
ob�an� EU (1 919 muž� a 1 307 žen). 

Mezi nejv�tší liberecké zam�stnavatele ob�an� EU pat�í firma Denso Manufacturing Czech 
s.r.o., která jich ke konci 1. pololetí 2006 zam�stnávala více než 400. Se vstupem �R do EU 
za�al p�sobit na trhu práce velký po�et zprost�edkovatelských agentur, které zprost�edkovávají 
ob�an�m EU práci v libereckém okrese. Prost�ednictvím t�chto agentur bylo ke konci 1. pololetí 
2006 ve firmách zam�stnáno více než 1 000 ob�an� EU. 

Se vstupem do EU a rozvojem Pr�myslové zóny Liberec-jih, kde vznikají další pracovní 
p�íležitosti díky vstup�m nových investor�, jsme zaznamenali v okrese Liberec velký nár�st 
zam�stnaných ob�an� EU. P�evážnou �ást pracovník� z EU tvo�í ob�ané Slovenska (2 092) 
a Polska (1 082), kte�í pracují v nejr�zn�jších profesích, p�evládá však strojírenství. 
Nejpo�etn�ji je zastoupena skupina ve v�ku 20 až 24 let, podílí se na celkovém po�tu 
zam�stnaných ob�an� EU u muž� 30 % a u žen 35 %. 
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1.2.4. Sociální integrace 

Obyvatelstvo severních �ech prošlo v posledním století mnoha prom�nami. D�íve byl Liberec 
p�evážn� n�meckým, pr�myslov� významným m�stem. Povále�ná doba p�inesla zna�né 
zm�ny ve struktu�e i po�tu obyvatel a ovlivnila tak ekonomické i sociální klima ve m�st�
i regionu. Po transformaci ekonomiky v 90. letech minulého století došlo ke zna�ným zm�nám 
v dosavadní ekonomické struktu�e podnikatelských subjekt�, což p�ineslo zrušení �ady podnik�
a tedy i zvýšení nedobrovolné nezam�stnanosti. Míra nezam�stnanosti v posledních letech díky 
rozvoji ekonomiky postupn� klesá, ale stále se nachází lehce nad celorepublikovým pr�m�rem. 

Pracovní p�íležitosti, bytová situace stejn� jako kvalita a dostupnost ve�ejných služeb jsou jedny 
z hlavních atribut� atraktivního místa pro život ob�an� m�sta. Smyslem IPRM m�sta Liberce je 
zajistit cílenou intervenci pro kultivaci a rozvoj lidského a v�domostního potenciálu obyvatel 
m�sta. 

Vzd�lanostní struktura 

Vzd�lanostní struktura obyvatelstva je do jisté míry dána nabídkou vzd�lávacích program�
a obor� ve m�st� a také pracovními p�íležitostmi ve m�st�. Vzhledem ke koncentraci 
pr�myslové výroby a stavebních firem jsou lokální pracovní pozice p�ízniv�jší p�edevším pro 
osoby s technickým vzd�láním. Vzd�lanostní struktura je jedním z d�ležitých znak� kvality 
pracovního potenciálu rozvoje m�sta. Podle struktury obyvatelstva starší 15ti let ve m�st�
Liberec tvo�í nejv�tší podíl vyu�ené osoby nebo osoby se základním vzd�láním bez maturity 
(38,6%), což je lehce pod úrovní situace v kraji, ale tém�� totožné se situací v  republice. Ve 
srovnání s okresem je ve m�st� výrazn�jší koncentrace osob s maturitou (24,7%) a vyššího 
nebo vysokoškolského vzd�lání (celkem 11,9%), což lze u krajského m�sta p�edpokládat. 

Ve srovnání s krajem a republikou je ve m�st� pon�kud nižší zastoupení osob s vyu�ením 
a st�edním odborným vzd�láním bez maturity, ale naopak výrazn�jší zastoupení osob s úplným 
st�edním vzd�láním s maturitou, vyšším nebo p�ímo vysokoškolským vzd�láním ve srovnání 
s krajem. Vysokoškolské vzd�lání je v Liberci na nejvyšší úrovni z dalších významných m�st 
kraje a jen t�sn� pod republikovým pr�m�rem. Je možné konstatovat, že Liberec pat�í mezi 
m�sta s pom�rn� vysokým podílem vysokoškolsky vzd�laných obyvatel. 

Shrnutí

• Vysoká koncentrace podnikatelských subjekt� ve m�st�. 

• Vysoký podíl fyzických osob jako podnikatelských subjekt� (90% všech 
subjekt�, hodnota nad celorepublikovým pr�m�rem). 

• Vysoká míra podnikatelské aktivity. 

• Vyšší míra nezam�stnanosti a i p�es tvorbu pracovních míst má 
Liberecko jeden z nejmenších po�t� volných pracovních míst v zemi. 
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Tabulka 8: Vzd�lání obyvatel ve v�ku 14 a více let (v roce 2001) 

Zdroj: SLDB 2001 

Sociální služby  

Sociální služby jsou mimo�ádn� významnou �ástí aktivit státu, samosprávy a nestátních 
subjekt�. Spektrum poskytovatel� služeb lze rozd�lit na 2 skupiny: 

1. Organizace poskytující služby dle zákona �. 108/2006 Sb. O sociálních službách 
2. Ostatní zájmové svazy a organizace, které se zabývají v�tšinou volno�asovými 

aktivitami apod.  

M�sto Liberec se zapojilo do procesu komunitního plánování, nebo� si uv�domuje pot�ebu 
vzájemné spolupráce a koordinace p�i poskytování sociální pé�e ob�an�m m�sta. Komunitní 
plán sociálních služeb Regionu Liberec na období 2008 - 2013 byl schválen na 4. zasedání 
Zastupitelstva m�sta dne 24. 4. 2008 usnesením �. 70/08. Plán mapuje sou�asnou situaci 
s cílem �ešit aktuální otázky v sociální oblasti vzhledem k dostupným finan�ním prost�edk�m 
s pomocí vybudovaných struktur. V rámci plánu bylo vytvo�eno celkem 6 odborných skupin, 
které jsou zam��eny na seniory, osoby zdravotn� postižené, dlouhodob� duševn� postižené, 
rodiny s d�tmi, mládež, osoby ohrožené drogami a závislostmi a cizince, národnostní a etnické 
menšiny. Cílem je zlepšit úrove� služeb poskytovaných t�mto skupinám. 

Pro plánované období bylo sestaveno 21 projekt�, mezi než pat�í nap�. Non-stop pe�ovatelská 
služba, chrán�né bydlení pro sociáln� slabé nebo terénní práce v sociáln� vylou�ených 
komunitách, které zajiš�uje m�sto. 

Vzd�lávací za�ízení 

Sí� vzd�lávacích za�ízení ve m�st� zajiš�uje kvalitní a dostupnou školní docházku na všech 
stupních vzd�lávání. P�edškolní vzd�lávání  ve m�st� Liberec poskytuje 44 mate�ských škol, z 
nichž: 

• je 29 z�ízených Statutárním m�stem Liberec,  
• jsou 3 soukromé. 

Základní vzd�lávání ve m�st� poskytuje 23 základních škol spolu s 1 zvláštní školou, 3 školy 
jsou ur�eny pro d�ti se zdravotním handicapem a 2 jsou soukromé.  

Sí� st�edních škol je v Liberci tvo�ena 12 st�edními školami, z toho jsou 2 gymnázia a 10 
st�edních odborných škol. Vyšší odborné školy jsou celkem 4.  

základní
a neukon�ené

vyu�ení
a st�. odborné
bez maturity

úplné st�ední
s maturitou

vyšší 
a nástavbové

vysokoškolské
v�. v�decké 

p�ípravy

�eská republika 8 575 198 23,0 38,0 24,9 3,5 8,9

Liberecký kraj 356 007 23,9 40,0 23,8 3,2 7,0

�eská Lípa 86 358 26,6 42,2 21,3 2,6 5,3

Jablonec nad Nisou 73 878 23,6 39,6 24,6 3,0 7,0

Liberec 133 084 22,7 38,6 24,7 3,4 8,5

Semily 62 687 23,4 40,6 24,4 3,5 6,5

Obyvatelstvo
ve v�ku

15 a více let

z toho nejvyšší ukon�ené vzd�lání (%)
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V Liberci se nachází zastoupení Vysoké školy Karla Engliše Brno a Metropolitní univerzita 
Praha, o.p.s. (d�íve VŠ ve�ejné správy a ve�ejných vztah� Praha), m�sto tedy nabízí také 
vzd�lání vysokoškolského typu. Vysokoškolské vzd�lávání je zajišt�no v nejv�tší mí�e 
Technickou univerzitou v Liberci, která má 6 fakult - Strojní, Hospodá�ská, P�írodov�dn�-
humanitní a pedagogická, Mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Textilní a Um�ní 
a architektury. Univerzita má více než 7 tis. student� (tj. 2,6% z �R) a je zam��ena z 56 % na 
technické v�dy a jen z 44 % na humanitní obory. V rámci univerzity p�sobí Ústav 
zdravotnických studií, Výzkumné centrum „TEXTIL“ a Výzkumné centrum „Pokro�ilé sana�ní 
technologie a procesy“. Centrum dalšího vzd�lávání p�i TUL za�íná získávat na oblíbenosti. 
Jedná se o programy z oblasti ekonomie, právo, právní a ve�ejnoprávní �innost, spole�enské 
v�dy, nauky a služby, pedagogika u�itelství a sociální pé�e. Po�et ú�astník� v programech 
celoživotního vzd�lávání se zvýšil mezi lety 1995 a 2003 o 60 %. Centrum dalšího vzd�lávání 
TUL organizuje také vzd�lávání v rámci Univerzity t�etího v�ku.  

 Graf 8: Po�ty ú�astník	 v programech celoživotního vzd�lávání 1995-2005 

Zdroj: Profil m�sta Liberce, 2007 

P�i Technické univerzit� Liberec vznikla ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Wroclawi 
v Polsku a Vysokou školou Zittau v N�mecku Univerzita NISA. V rámci univerzity je možné 
studovat t�íletý studijní obor v angli�tin�. 

V Liberci mají zastoupení i soukromé vysoké školy - Vysoká škola Karla Engliše Brno se 
studijními obory "Management v podnikání" a "Ekonomie a právo v podnikání", a Metropolitní 
univerzita Praha se studijními obory Mezinárodní vztahy a evropská studia, Evropská studia a 
ve�ejná správa.

Jazykové vzd�lávání umož�uje 8 jazykových škol. Centrum vzd�lanosti Libereckého kraje 
umož�uje celoživotní vzd�lávání a zajiš�uje projekt, který má rozvíjet výchovn� vzd�lávací 
soustavy v kraji pomocí moderního uskupení st�edních odborných škol s cílem reflektování 
požadavk� trhu práce, integrace zdravotn� postižených a s d�razem na celoživotní vzd�lávání.  

Po�et žák� se kv�li demografickému vývoji od roku 1995 snižuje. V roce 2000 byl podíl d�tí do 
15 let na celkové populaci 16,7%, v roce 2006 už jen 15,1. O�ekává se, že po�et žák�
základních škol bude nadále klesat. Opa�ný trend se objevuje v sou�asnosti u po�tu d�tí 
p�edškolního v�ku, který mírn� roste. 

Po�et student� st�edních škol a gymnázií se p�íliš nem�ní na rozdíl od student� vysokých škol. 
V roce 1990 výrazn� vzrostl po�et student�, hlavním d�vodem bylo rozší�ení Technické 
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univerzity ze dvou na �ty�i fakulty. Ve školním roce 2004/2005 se zde zapsalo 7633 student�. 
Roste také zájem o doktorské studium. Celkov� se projevuje zvýšený zájem o kvalitn�jší 
vzd�lávání a to i v produktivním a postproduktivním v�ku. 

Vzd�lanostní struktura obyvatel je jedním z významných generátor� rozvoje m�sta. Vedle 
samotné dostupnosti, škály obor� a kvality vzd�lávání je také významný soulad nabídky 
a poptávky na pracovním trhu.  

Vzhledem ke zna�nému zastoupení pr�myslových firem ve m�st� vzniká na trhu nedostatek 
kvalifikovaných pracovník� p�edevším v oblasti technických obor�, záme�ník�, svá�e��, 
operátor� CNC stroj�, nástrojá��, apod. Dle údaj� Ú�adu práce v Liberci poptávka na trhu práce 
zcela neodpovídá nabídce. Kapacita a zam��ení lokálních škol p�edevším v oblasti strojního, 
zdravotnického nebo stavebního zam��ení odpovídá struktu�e místních podnik�, v ostatních 
p�ípadech není poptávka p�íliš vysoká. Dle údaj� Ú�adu práce však absolventi nez�stávají 
dlouhodob� nezam�stnaní a nachází pracovní uplatn�ní, i když se nejedná o obor, který 
studovali. 

M�sto Liberec má významný po�et vzd�lávacích za�ízení a poskytuje i nadstandardní pé�i, 
mimoškolské aktivity, jazykové a po�íta�ové kurzy, možnost rekvalifikací a dalšího vzd�lávání. 
Podstatné je vysokoškolské vzd�lávání, které zajiš�uje Technická univerzita. P�ipravuje 
p�edevším odborníky v technických oborech, po nichž je v kraji velká poptávka. 

Zdravotnická za�ízení 

Ve m�st� se nachází široká sí� zdravotnických za�ízení v podob� Krajské nemocnice, jedné 
polikliniky, sdruženého ambulantního za�ízení, dále jsou zde �ty�i zdravotní st�ediska, kojenecký 
ústav a d�tský stacioná�. Významné je p�sobení specialist� v oborech chirurgie, kardiologie, 
ORL a rehabilitace. Nejv�tší zastoupení ve m�st� mají zuba�i a prakti�tí léka�i. V centru Liberce 
je k dispozici zdravotní záchranná služba a na letišti se nachází st�edisko Letecké Záchranné 
služby. Prodej lék�, vitamín�, minerál�, kosmetiky apod. nabízí 21 lékáren. Nejvýznamn�jším 
za�ízením na území m�sta je Krajská nemocnice Liberec a.s., která zajiš�uje celé spektrum 
speciální pé�e a je p�ipravena centralizovat akutní stavy. Kapacitu nemocnice tvo�í 984 l�žek, 
z nichž 142 p�ipadá na lé�bu dlouhodob� nemocných.  

Stav a pokrytí zdravotními službami, jakož i l�žkové i ambulantní kapacity jsou vyhovující. 
Nedostatkem v této oblasti je absence za�ízení pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, 
hospic a protialkoholní záchytná stanice. Problémy zdravotnických za�ízení v Liberci jsou 
podobné jako v jiných velkých m�stech �eské republiky. Jedná se nap�. o podfinancování 
zdravotnických za�ízení, nedostatek a stárnutí léka��. 
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Shrnutí

• Funk�ní komunikace a zapojení m�sta do komunitního plánování. 

• Existence komunitního plánu sociálních služeb. 

• Kvalitní a dostupná sí� školských za�ízení. 

• Vysoká úrove� vysokého školství. 

• Kvalitní a dostupná zdravotní pé�e zajiš�ována praktickými i odbornými 
léka�i. 

• Odborná léka�ská pé�e a l�žkové kapacity v rámci Krajské nemocnice 
Liberec a.s.
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1.2.5. Životní prost�edí  

M�sto leží v liberecké kotlin� mezi významnou chrán�nou lokalitou CHKO Jizerské hory 
a Ješt�dským h�ebenem. Rozprostírá se v povodí �eky Nisy. V�tší urbanistické centrum 
s koncentrací pr�myslových výrob i vysokou intenzitou silni�ní dopravy zp�sobuje v kombinaci s 
reliéfem krajiny horší podmínky p�edevším co do kvality ovzduší.  

Na druhou stranu díky vysokým nárok�m na ochranu okolní p�írody i vypracovaným plán�m na 
snižování produkce škodlivin a zklid�ování dopravy jsou nastaveny podmínky pro zlepšování 
sou�asného stavu. 

Ovzduší 

Liberec se nachází v severo�eské oblasti a pat�í mezi m�sta s nejvíce zhoršenou kvalitou 
ovzduší v kraji. Leží na dn� kotliny a v takovém prost�edí je horší cirkulace vzduchu. Kvalitu 
ovzduší negativn� ovliv�uje p�edevším doprava ve m�st�, zácpy, rozsáhlá výstavba v centru 
m�sta, centrální i lokální vytáp�ní tuhými palivy. Zhoršení situace se o�ekává po napojení 
Liberce na evropskou dálni�ní sí�. Významným zdrojem zne�išt�ní je také Teplárna Liberec a 
spalovna komunálního odpadu. 

V letech 1994 – 2003 se poda�ilo snížit vypoušt�ní zne�iš�ujících látek ze stacionárních zdroj�. 
Jedná se hlavn� o tuhé látky (84%), oxidy síry a dusíku. Nejvíce se na tom podílela 
restrukturalizace pr�myslu a legislativní zm�ny, které stanovují emisní limity. 

Imisní látky, p�edevším ozón a t�žké kovy jsou stále problematické a p�ekra�ují stanovené 
limitní hodnoty. Produkce kadmia, které produkuje místní spalovna, se poda�ilo lehce snížit, ale 
nikl vykazuje stále nadlimitní hodnoty. Významné zne�išt�ní zp�sobuje p�enos látek 
z elektrárny v Turów�, m�že p�edstavovat až 40 – 60% imisní zát�že. 

Na zlepšení životního prost�edí ve m�st� se krom� snížení emisí ze stacionárních zdroj� podílí 
i pé�e o ve�ejnou m�stskou zele�, pravidelná kontrola údržby, realizace projekt� výsadby 
zelen�, sanací a asanací havarijních strom�. 

V sou�asné dob� se na území m�sta nachází 80 parkov� upravených ploch. 40% rozlohy 
m�sta tvo�í lesní plochy, které však nejsou vždy zalesn�né. V budoucnu se o�ekává snížení 
podílu této plochy z d�vodu tlak� na rozvoj m�stské výstavby. P�es velký po�et parkových ploch 
chybí ve m�st� souvislejší zele� k pom�ru zastav�né plochy. Ta by pomohla snížit hlu�nost, 
zadržování nadm�rného tepla a pomohla by zlepšit stav ovzduší. 

Ekologické zát�že 

Staré ekologické zát�že ohrožují hlavn� kvalitu podzemní vody. Hlavní ekologickou zát�ž m�sta 
p�edstavuje výskyt skládek odpad� nejr�zn�jších kubatur a to jak komunálních, tak 
pr�myslových a chemických. V Liberci-Rochlicích za�ala po roce 2001 probíhat sanace 
Benziny, a.s. Sana�ní práce byly zahájeny také v Teplárn�, a.s. Práci nej�ast�ji komplikují 
nevyjasn�né vlastnické vztahy a vysoké finan�ní náklady sana�ních prací. 

Liberec nemá žádnou skládku nebezpe�ného odpadu. Disponuje 2 spalovnami, jedna je ur�ena 
na odstran�ní nebezpe�ných a ostatních odpad� (Termizo, a.s.), druhá na nebezpe�ný 
nemocni�ní odpad (Neli sevis, s.r.o.).  
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Zdroje zne�išt�ní 

Stav úrovn� zne�išt�ní ovzduší vykazuje zlepšující se tendenci. Zvláštní situace je u imisí 
prachu PM10, u kterého dochází k p�ekra�ování imisního limitu. Nejv�tší podíl na tomto stavu 
má enormní nár�st automobilové dopravy (ne�išt�né spaliny). P�ekra�ována bývá i imisní 
hodnota ozónu. 

  

Obrázek 5: P�ekro�ení imisních limit	

Území, na kterém došlo v roce 2005 k p�ekro�ení imisního limitu (LV)nebo imisního limitu navýšeného o mez 
tolerance (LV+MT) pro alespo
 jednu ze sledovaných zne�iš�ujících látek, bez zahrnutí ozonu 

Zdroj: �HMÚ

Prioritní p�vodci zne�išt�ní: 

- Doprava 
- Sekundární prašnost 
- Domácnosti spalující tuhá paliva  

Další zdroje zne�išt�ní na území m�sta: 

- Teplárna Liberec a.s. 
- Severochema, družstvo pro chemickou výrobu 
- Liberecká obalovna s.r.o. 
- ISOFLOCK Liberec s.r.o. 
- FINAPRA a.s. - chemická �istírna od�v�  

Ochrana p�írody 

Ve m�st� Liberec se nachází �ty�i chrán�ná území a p�írodní park. Celkem je na území m�sta 
168 ha zelen�. Severovýchodní a východní �ástí m�sta prochází hranice CHKO Jizerské hory, 
kde je vysoké zastoupení lesní p�dy a je zde možné najít zbytky p�irozených ekosystém�.   
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Graf 9: Chrán�ná území podle okres	 Libereckého kraje k 31.12.2006 

Zdroj: Statistická ro�enka Libereckého kraje 2007 

Charakter lesních porost	

M�sto Liberec vlastnilo po�átkem roku 1992 cca 180 ha lesa, a to p�edevším v oblasti známé 
jako Lidové sady. V pr�b�hu dalších deseti let docházelo k postupnému dohledávání tzv. 
historického majetku m�sta a p�íd�l�. V roce 2002 Statutární m�sto Liberec vlastnilo již cca 540 
ha lesa a v sou�asné dob� vlastní cca 600 ha lesních pozemk�. Lesní majetek m�sta se 
rozléhá po celém obvodu zástavby m�sta. P�evážná �ást se nachází v k.ú. Ruprechtice (Lidové 
sady), dále pak v k.ú. Starý Harcov, Kunratice u Liberce, Vratislavice n.N., Vesec, Pilínkov, 
Machnín, Krásná Studánka, Rad�ice a Kate�inky.  

Do konce roku 2002 se na lesním majetku hospoda�ilo s lesním hospodá�ským plánem, který 
byl postupn� p�ebírán od Les� �eské republiky tak, jak byly p�ebírány jednotlivé pozemky. Od 
po�átku roku 2003 hospoda�í m�sto s vlastním lesním hospodá�ským plánem, ve kterém byly 
uplatn�ny požadavky m�sta na hospoda�ení v lesních. 

Zásadní body v pr�b�hu existence M�stských les� Liberec: 
� vstup do Sdružení vlastník� obecních a soukromých les� v �R 
� získání certifikace pro hospoda�ení v lesích podle systému PEFC (mezinárodní systém 

hospoda�ení v lesích) 
� získání možnosti uplat�ovat logo PEFC 
� zalesn�ní zem�d�lských pozemk� v k.ú. Machnín (cca 20 ha) 
� správa 600 ha lesa 
� zvýšení výnos� z lesa cca o 500 tis. K� za rok 

Využívání obnovitelných zdroj	 energie 

Vzhledem k limitující dostupnosti p�írodních zdroj� je nutné racionáln� zvažovat vhodné 
alternativní energetické zdroje. Provozovány jsou malé vodní elektrárny, jsou využívána tepelná 
�erpadla k vytáp�ní i pro oh�ev teplé užitkové vody. Za�íná se rozši�ovat instalace solárních 
panel� na objektech pro oh�ev vody i vytáp�ní, vytáp�ní biomasou domácností (d�evem, 
peletami). M�sto se snaží p�isp�t k úspo�e spot�eby energie formou zateplování m�stských 
budov. V roce 2005 prob�hla vým�na oken u ZŠ Husova v rámci programu Phare. Dále m�sto 
zajistilo energetické audity škol a na základ� doporu�ení p�istupuje k realizaci úspor energie. 
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Nejd�íve se m�sto zabývá pavilónovými školami. Na 13 z nich p�ipravilo projekt do OP Životní 
prost�edí. Dev�t z nich bylo úsp�šných.  

V �ervnu 2007 byla založena v�decko-výzkumná instituce „Centrum pro výzkum energetického 
využití litosféry“ (CVEVL), jejíž snahou je výzkum možného využití geotermální energie. Byly 
vytipovány t�i vhodné lokality pro pr�zkumné vrty.  

Protipovod
ová ochrana 

Území m�sta se rozprostírá v blízkosti protékající �eky Lužické Nisy. Další významné vodní 
toky, které mohou p�edstavovat riziko jsou Plátenický potok, Ostašovský potok, Rad�ický potok, 
Ruprechtický potok, Františkovský potok, Dubský potok, Harcovský potok a nádrž, 
Janovodolský a Lu�ní potok. 

Statutární m�sto Liberec jako navrhovatel podal žádost o posouzení návrhu protipovod�ového 
opat�ení „Protipovod�ová ochrana dolního centra m�sta Liberec“ na Ministerstvo zem�d�lství 
�R 27. 11. 2007 z programu Podpora prevence p�ed povodn�mi II.  

Obrázek 6: Ukázka výstupu z Povod
ového plánu Libereckého kraje 

Zdroj: Povod�ový plán Libereckého kraje, http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/

Vodovodní sí�

Hlavním zdrojem pitné vody pro Liberec je údolní nádrž Josef�v D�l, odkud je voda odvád�na 
do úpravny Bed�ichov a odtud do vodojemu Orion. Voda je dodávána i z podzemních zdroj�
Dolánky, Libí� a Vesnovek, odkud je odvád�na do vodojemu Je�manice. Místní zdroje pitné 
vody existují i v úbo�í Ješt�dského h�ebene. Problém p�edstavuje zastaralá vodovodní sí�, která 
zp�sobuje zna�né úniky vody. N�které okrajové �ásti m�sta nejsou p�ipojeny na vodovodní sí�. 
V roce 2005 bylo na ve�ejný vodovod napojeno 91,9 % obyvatel. Stejn� jako kanaliza�ní sí�, je 
i sí� vodovod� v majetku Severo�eské vodárenské spole�nosti, a.s., a je provozována 
Severo�eskými vodovody a kanalizacemi, a.s. 

Kanaliza�ní sí�  

V Liberci byla zahájena rekonstrukce a dostavba kanaliza�ního systému. Jedná se o sou�ást 
velkého projektu Severo�eské vodárenské spole�nosti, a.s., financovaným z prost�edk�
Evropské unie a Státního fondu životního prost�edí. Projekt „Rekonstrukce úpravny vod a 
�istírny odpadních vod a rekonstrukce a dokon�ení kanalizace v povodí Lužické Nisy“ má 
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p�isp�t ke snížení zne�išt�ní vody, zvýšení po�tu obyvatel p�ipojených na kanaliza�ní sí�
a zmodernizování �istírny odpadních vod. 

V Liberci byly zahájeny práce v roce 2006 a o�ekávané dokon�ení má být v srpnu 2009. Stavba 
se týká stok v lokalit� Zvolenské–Na Bíd�, Vesec-Rochlice, Horní R�žodol, Františkov, 
Vratislavice nad Nisou.  

�išt�ní odpadních vod ve m�st� je realizováno prost�ednictvím �OV, která má být podle 
projektu Severo�eské vodárenské spole�nosti zmodernizována a plánuje se zv�tšení její 
kapacity.  

V �OV Liberec-R�žodol jsou spole�n� �išt�ny odpadní vody z Liberce a Jablonce nad Nisou. 
Základní kanaliza�ní systém je navržen jako jednotný, tj. spole�né odvád�ní splaškových 
i deš�ových vod. Kanaliza�ní systém je v Liberci rozd�len na dv� �ásti - povodí sb�ra�e 
A odkanalizovává pravý b�eh Lužické Nisy a povodí sb�ra�e B levý b�eh. V roce 2005 bylo na 
ve�ejnou kanalizaci napojeno 86,7 % obyvatel m�sta Liberec.  

V n�kterých okrajových �ástech m�sta není kanalizace vybudována. V místech, kde není 
kanalizace, jsou odpadní vody p�ed�išt�ny v malých domovních �OV a poté vypušt�ny do 
vodote�í, nebo jsou zachyceny v žumpách a poté vyváženy k likvidaci do m�stské �OV. 
Nejv�tšími problémy jsou zastaralá kanaliza�ní sí�, pr�saky do p�dy a sm�šování splaškových 
a balastních vod. Balastní vody a srážkové vody z jednotné kanalizace zbyte�n� zat�žují �OV. 
V nov� budovaných lokalitách se buduje již pouze oddílná kanalizace. 

Zásobování energiemi 

M�sto Liberec je zásobováno energiemi ve form� tepelné a elektrické energie, dále zemním 
plynem, pevnými palivy a propan-butanem. Tepelná energie slouží p�evážn� k vytáp�ní a 
p�íprav� teplé užitkové vody pro obyvatelstvo i podnikatelskou sféru a pro zásobování 
technologických proces� v podnikatelské sfé�e. Elektrická energie je spot�ebovávána v 
domácnostech i podnikatelské sfé�e. Zemní plyn slouží v�tšinou pro vytáp�ní, p�ípravu teplé 
užitkové vody a p�ípravu jídel. Pevná paliva a propan-butan jsou v mén� významném rozsahu 
zdrojem energie pro lokální vytáp�ní a p�ípravu jídel p�edevším v okrajových �tvrtích m�sta. 

Shrnutí

• M�sto se zhoršenou kvalitou životního prost�edí. 

• Dlouhodobý trend ve snižování zne�išt�ní ovzduší. 

• Trvalé p�ekra�ování n�kterých hodnot imisních limit�. 

• M�sto v lokalit� chrán�ných krajinných oblastí. 

• Vyšší �etnost chrán�ných území. 

• Velký po�et vodních tok� na území m�sta. 

• Tvorba protipovod�ových plán�. 

• Rekonstrukce a modernizace kanaliza�ního systému. 
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1.2.6. P�itažlivé m�sto 

Liberec je nejsevern�jším krajským m�stem, nacházejícím se ve Frýdlantském výb�žku, a je 
zárove� šestým nejv�tším m�stem �eské republiky. Je také nejv�tším m�stem Euroregionu 
Nisa, který se skládá ze t�í oblastí v území styku státních hranic �eska, N�mecka a Polska. 
Euroregion Nisa vznikl v roce 1991 jako první p�eshrani�ní struktura ve st�ední a východní 
Evrop�. 

Bohatá, dlouhá historie a vývoj zformovaly dnešní podobu Liberce jako m�sta s pestrou 
nabídkou ubytovacích, pracovních a vzd�lávacích kapacit v�etn� pestré škály kulturního, 
sportovního a volno�asového vyžití.7

Liberec je atraktivním místem jak pro podnikatele, tak pro ob�any i pro turisty. P�itažlivost m�sta 
pro podnikatele vyplývá z následujících charakteristik:  

- výhodná geografická poloha8

- zavedené pr�myslové výroby (jedná se o tradi�ní pr�myslové m�sto), mezi hlavní 
odv�tví pat�í strojírenský a elektrotechnický pr�mysl, výroba plast�, výroba nábytku a 
textilní pr�mysl  

- existence Pr�myslové zóny Liberec – Jih a p�ed dokon�ením je Obchodn� -pr�myslová 
zóna Liberec Sever 

- dostatek vzd�lávacích institucí, jedná se p�edevším o specializované SŠ a Technickou 
univerzitu v Liberci s potenciálem pro rozvoj výzkumné a vývojové �innosti9   

- v návaznosti na p�edchozí dostate�ný po�et kvalifikované pracovní síly 

- relativn� levná pracovní síla (vztažena k cen� pracovní síly v jiných krajích �R)10     

- dobrá infrastruktura a dopravní dostupnost 

- dostatek kancelá�ských prostor11

- podnikatelská �innost je podpo�ena možností využít poradenské a konzulta�ní služby 
Okresní hospodá�ské komory Liberec, která spolupracuje s agenturou Czech Trade12, 
dále je možné obrátit se na Czechinvest, Euroinfocentrum, p�ípadn� na konzultanty 
Agenturu regionálního rozvoje, Regioinfo, Regioplan a další 

- již zavedené podnikatelské subjekty hodnotí svou sou�asnou situaci kladn�13  

- profilace Liberce jako hlavního m�sto subdodavatel� automobilového pr�myslu 

                                               
7 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
8 Profil Liberce 2007, s. 17 
9 Profil Liberec 2007, s. 17 
10 Profil Liberec 2007, s. 11 
11 Profil Liberec 2007, s. 17 
12 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
13 http://www.liberec.cz/files/25746/1913-Pr_zkum_podnikatelsk_ho_prost_ed__2006.pdf 
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Široké nepodnikatelské ve�ejnosti m�sto nabízí nemén� možností: 

- kvalitní bytový fond, který se neustále rozr�stá, s dobrou ob�anskou vybaveností v okolí, 
výstavba nových byt� a dom� je podporována M�stským fondem rozvoje bydlení 
Statutárního m�sta Liberec 

- relativn� nízká nezam�stnanost, 

- zvýšení nabídky pracovních míst plynoucí z p�íchod� investor� do pr�myslových zón 
a obchodních center podpo�ena tradicí pr�myslové výroby14

- dostate�ná dopravní dostupnost ze všech sm�r�, fungující p�ím�stská a m�stská 
doprava 

- pestrá škála možností jak trávit volný �as, bohatá nabídka kulturních, sportovních 
a spole�enských akcí pro všechny v�kové a zájmové skupiny15

- dobrá kvalita sociálních služeb a dostupná zdravotní pé�e zajišt�na nejen krajskou 
nemocnicí16

- existence p�edškolních za�ízení pro d�ti v�etn� nabídky zajišt�ní volno�asových aktivit 

- mnoho st�edních škol a u�iliš� nabízejících obory, ve kterých absolventi najdou po 
ukon�ení vzd�lání uplatn�ní 

- možnost vysokoškolského studia na Technické univerzit� Liberec a ostatních vysokých 
školách  (po studiích vysoká šance na uplatn�ní se v oboru)17   

Ve�ejná prostranství a m�stská zele


Ve�ejným prostranstvím se rozumí veškerá nám�stí, ulice, tržišt�, chodníky, m�stská zele�, 
parky a další prostory, které bezplatn� slouží k užívání ve�ejnosti. Liberec má vzhledem ke své 
velikosti t�chto prostor vysoký po�et. 

M�stská zele
 plní funkci jednak odpo�inkovou a jednak tvo�í p�irozené propojení mezi 
obytnými, obchodními a pr�myslovými �ástmi m�sta. Liberecká m�stská zele� je tvo�ena parky, 
zelení na sídlištích, zahradami, stromo�adími, p�ím�stskými kvalitními lesy, a doprovodnou 
zelení okolo komunikací a potok�.18  

Z celkové rozlohy m�sta tém�� 40% tvo�í lesní plochy, a�koli všechny lesní plochy nejsou 
zalesn�né a výhledov� se zalesn�nost bude snižovat úm�rn� tlaku na rozvoj rekrea�ních 
a lyža�ských kapacit. 19

Pro nejstarší m�stské zahrady jsou typické rododendrony, které dekorují své okolí mnoha 
barvami od bílé, p�es r�zné odstíny oranžové, fialové, r�žové až po �ervené. K vid�ní jsou 
zejména ve vilových �tvrtích od lázní až po Lidové sady. Jsou doslova historickým skvostem, 
nebo� nejstarším je okolo sta let.20    

                                               
14 Profil Liberce, s. 17  
15 Profil Liberce s. 38 
16 Profil Liberce, s. 31 
17 Profil Liberace, s. 35 
18 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=5601 
19 Profil Liberce 2007, s. 40 
20 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=5601 
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Co se m�stských park	 tý�e, jejich celkový po�et �ítá p�es 80 parkov� upravovaných ploch 
o celkové rozloze 22 ha. Je kladen d�raz na d�ležitost t�chto ploch jako sou�ásti m�sta, nebo�
významn� zp�íjem�ují bydlení.21 Zlepšují celkové klima m�sta, jsou místem odpo�inku 
a procházek nejen pro rodiny s d�tmi a neopomenutelnou funkcí m�stské zelen� také je, že 
zkvalit�uje ovzduší, je schopna zachytávat ne�istoty a hluk. Významná je také funkce estetická 
a kulturní a schopnost pozitivn� ovliv�ovat obyvatele m�sta. Je obecn� známo, že lidé žijící 
v blízkosti p�írody jsou více vyrovnání a mén� podrážd�ní. V centru m�sta se nachází 
Harcovská p�ehrada, která je projektem m�sta s názvem Zelené srdce. P�ipravuje se postupná 
revitalizace, nap�. úprava lesních cest pro návšt�vníky v rámci Programu rozvoje venkova. 

Liberec však dosud nemá centrální park, který by svou 
velikostí korespondoval s rozlohou m�sta, po�tem 
obyvatel a plánovaným rozši�ováním a modernizací 
m�sta. Aktuáln� má m�sto ve své správ� 168 ha 
ve�ejné zelen�, zám�rem je ú�eln� zv�tšovat plochy 
ve�ejné zelen� v�etn� zelen� okolo vodních tok� (m�sto 
má pod svou správou 16 km drobných vodních tok�) 
a jiných vodních �i zamok�ených ploch, které bývají 
�asto domovem mnoha chrán�ných a ohrožených 
živo�ich�.22  

Plochy m�stské zelen� jsou pravideln� upravovány. Každý rok se provádí jarní úklid a hrabání 
neodklizeného spadaného listí, v lét� se v pot�ebných intervalech se�e a na podzim se údržba 
koncentruje na hrabání listí. Po celou sezonu se upravují záhony, d�tské koutky a pískovišt�. 
Zmlazování a pr�klest ke��, kácení a �ezání strom� a k�ovin se uskute��uje v zimním období. 
V závislosti na typu rostliny, ke�e �i stromu se provádí výsadba nových porost�. Do kategorie 
úpravy a obhospoda�ování m�stské zelen� náleží také likvidace nežádoucích, tzv. invazivních 
rostlin, nap�. bolševníku obrovského �i k�ídlatky. M�sto zvolilo postupnou chemickou likvidaci.23

Zám�rem m�sta je budování a rozši�ování ve�ejné zelen�, m�stských park� (revitalizace 
stávajících a budování nových), odpo�inkových ploch a rekrea�ních park�, d�tských h�iš�
a sportovních ploch s prioritou nových sídliš� a s postupným p�echázením do ostatních nejen 
obytných ploch m�sta. Mnohé z výše zmín�ného již bylo realizováno - ve m�st� byla nedávno 
zahájena celková rekonstrukce centra a sou�asn� s t�mito úpravami jsou vytvá�eny nové �i 
rekonstruovány stávající parkové plochy, aleje a jiné okrasné ke�ovité a kv�tinové prvky. 
Konkrétn� byla vysázena alej lip v ulici Jánské a alej platan� na t�íd� 1. máje, byla nov�
upravena parková plocha na Rybní�ku v�etn� lavi�ek, na míst� bývalého letního kina je taktéž 
zrekonstruován park. Soukenné nám�stí v centru je ozvláštn�no tzv. stromovými mísami. Navíc 
drtivá v�tšina nov� postavených obytných komplex� je situována na okraj m�sta, tudíž na n�
mnohdy navazují p�ím�stské lesy. Vznikají tak novodobá sídlišt�, která se zna�n� liší od 
typických sídliš� stav�ných od 60. let minulého století, nebo� je kladen d�raz na rozmanitou 
výsadbu strom� a okrasných kv�tin s návazností na p�ím�stské lesy a lesoparky. 24 V rámci 
celkové úpravy m�sta bylo v roce 2004 zrekonstruováno d�tské h�išt� v P�lpánov� ulici. Nov�
nainstalované d�tské h�išt� spl�uje podmínky stanovené evropskými normami pro bezpe�nost 
d�tského h�išt�, jako nap�. dopadová plocha, která zmír�uje pády d�tí. H�išt� je dovybaveno 

                                               
21 Profil Liberce 2007, s. 40 
22 Profil Liberce 2007, s. 40 
23 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=5601 
24 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=5601 
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lavi�kami a informa�ními cedulemi a vymezeno d�ev�ným plotem. Obdobn� je zregenerováno 
d�tské h�išt� v Jablo�ové ulici.25

Kultura a volný �as 

Ob�ané vedle pracovních a studijních p�íležitostí tém�� stejnou váhu p�ikládají možnostem 
kulturního, zábavního a relaxa�ního zázemí. Široká nabídka kulturního vyžití a volno�asových 
aktivit je tedy jist� velkou devizou každého m�sta. Celá oblast Liberecka se dle po�tu kulturních 
za�ízení a památek �adí na p�ední p�í�ky v republice. 

První zmínky o m�st� Liberec pocházejí z poloviny 14. století.26
�asem se stalo 

nejvýznamn�jším m�stem regionu, �emuž odpovídaly budovy stav�né v té dob�, jež mají dnes 
v�tšinou novorenesan�ní charakter (zámek, radnice, divadlo). P�vodní historická zástavba, 
která již byla zna�n� narušena t�icetiletou válkou, byla ve v�tšin� p�ípad� nahrazena b�hem 
velkého rozmachu m�sta ve 2. polovin� 19. Století. I tak p�esto je možné na území m�sta 
navštívit cca 116 nemovitých kulturních památek. V roce 1992 bylo centrum m�sta za�azeno na 
seznam m�stských památkových zón. 

Mezi význa�né památky se �adí zámek, který bohužel 
není v sou�asné dob� p�ístupný pro ve�ejnost27, dále  
radnice, meteorologický sloup, Hotel Praha na 
Benešov� nám�stí, krematorium na Perštýn�, divadlo, 
kostely (Božího srdce pán�, Má�í Magdalény, 
Navštívení Panny Marie, Sv. Jana K�titele, aj.), lázn�
(zp�ístupn�ny 1902). Stejn� jako zámek nejsou lázn�
otev�eny, objekt pat�í m�stu a v sou�asnosti prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí. 

Za zmínku jist� také stojí samotná architektura
m�sta. Centrum je tvo�eno neorenesan�ními domy, 
na nám�stí �eských Brat�í se nacházejí budovy 

v klasicistním stylu, nelze opomenout ani funkcionalistické stavby jako je obchodní d�m Brouk 
a Babka, palác Ba�a �i Štrossova vila na Husov� ulici. Architektonicky významnými stavbami 
jsou Liebiegova vila z konce 19. století, stavba Liberecké výšiny na úpatí Jizerských hor, na 
kterou bylo použito zdivo z norimberských st�edov�kých dom�. Na po�átku minulého století 
bylo postaveno Liebiegovo m�ste�ko, kde byli ubytováváni d�lníci místní textilky, prakticky beze 
zm�n je zachováno dodnes. Mezi architektonické skvosty se také právem �adí secesní vily 
podél Masarykovy t�ídy nebo Valdštejnské domy, což jsou nejstarší dochované domy m�sta.28

Jedná se o stavby m�š�anských dom�, které byly kdysi rozmíst�ny po celém m�st�. Poslední 
ukázky t�chto staveb se zachovaly jen díky patronátu St�ední pr�myslové školy, která s nimi 
sousedí.29  Co se moderního stavitelství tý�e (koncentruje se do dolního centra m�sta), stojí za 
zmínku stavba Paláce Centrum ve tvaru lodi s futuristickou fontánou a Paláec Syner 
v Rumunské ulici. V horní �ásti st�edu m�sta je novostavba Krajské v�decké knihovny na míst�

                                               
25 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=10516&preview=yes 
26 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
27 http://www.infolbc.cz/cz/liberec/atraktiv1.html 
28 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
29 http://www.infolbc.cz/cz/liberec/kulpam1.html 
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n�kdejší židovské synagogy. Od roku 2005 slouží nejen sportovním ú�el�m multifunk�ní 
Tipsport Arena.30  

Dominantou m�sta a celého Libereckého kraje v�bec je 
národní kulturní památka Ješt�d (1012 m), která je 
v sou�asné dob� na �ekací listin� zápisu mezi památky 
UNESCO (nutností je uvést památku do p�vodního stavu).31

Na Ješt�du se nachází televizní vysíla� a horský hotel 
nesoucí stejné jméno. P�i stavb� byly využity p�evratné 
stavební postupy a autor tohoto díla architekt Karel 
Hubá�ek byl za své dílo ocen�n prestižní Perretovou cenou.  

Novorenesan�ní radnice m�sta byla postavena v letech 1888 až 
1893. Je obdivována nejen pro své zdobené fasády, vzácné vitráže, 
ale i pro krásnou a reprezentativní sí�, která je p�ipomínkou dokonalé 
a p�esné �emeslné práce. 32

Divadlo F. X. Šaldy nacházející se na nám�stí Dr. Edvarda Beneše je 
postaveno v novorenesan�ním slohu, vstupní �ást divadla je zdobena 
štukovou výzdobou, která obklopuje alegorické sochy. Vchod divadla 
je dopln�n sousoším – Um�ní držící pochode� a b�h Apollon, jenž je 
obklopený postavami géni� na delfínech. Pr��elí je dotvá�eno 
pískovcovými sochami. Uvnit� je divadlo bohat� socha�sky a malí�sky 

vyzdobeno. Základní kámen byl položen 6. zá�í 1881 a první 
p�edstavení bylo uvedeno 29. zá�í 1883. Na území m�sta má 
�ty�i divadelní scény a 3 stálé soubory, a to �inoherní, operní a 
baletní. Od roku 1989 funguje scéna Šaldova divadla Malé 
divadlo, které se zam��uje na netradi�ní pojetí inscenací. Další 
scénou je Naivní divadlo. Svou �innost zam��uje zejména na 
d�tské diváky, od roku 1949 pro n� p�ipravuje loutková 
p�edstavení a je také po�adatelem festivalu Mate�inka. 33 Na 
po�ádání komorních klubových po�ad� je zam��eno 
Experimentální studio. 

Libere�tí i lidé z širšího okolí mohou využít služeb Krajské 
v�decké knihovny, která ve svém fondu má neuv��itelný milión 
svazk� ve více jak 10 jazycích a každý rok p�ibude cca 24 000 
nových. �tená�i, kterých je bezmála 19 000, si vedle knih všeho 
druhu mohou také zap�j�it sbírky norem, hudebniny, mapy a 
prost�ednictvím knihovnické on-line databáze dohledávat 
pot�ebné informace. Ro�n� knihovna a její pobo�ky vy�ídí 
v pr�m�ru 680 000 výp�j�ek. 34 Samoz�ejmostí je, že �ást 

                                               
30 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
31 Profil Liberce 2007, s. 37 
32 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
33 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
34 http://www.kvkli.cz/_data/soubory/vyrocni-zpravy/cz/plneni_2006.doc 
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knihovny je v�nována pot�ebám d�tských �tená��. Sou�ástí je také studovna a hudební kabinet. 
Knihovna se také zam��uje na vzd�lávání a rozši�ování kulturních možností ob�an�, zájemc�m 
zajiš�uje po�íta�ové kurzy a po�ádná nes�etné kulturní akce jako jsou výstavy �i veletrh d�tské 
knihy. 

Kina Varšava a Lípa vedle nejnov�jších komer�ních filmových titul� promítají také filmy 
nezávislé. Liberec je také jedním z m�st, které hostí filmový festival Febiofest.   

Další možnosti kulturního vyžití zajištuje Kulturní a spole�enské centrum Lidové sady a D	m 
kultury, kde se konají po celý rok koncerty, spole�enské akce, plesy, výstavy, veletrhy, 
seminá�e, školení, prezentace, svatební hostiny, bankety, rauty, ve�írky a významné oslavy.  

Nejznám�jším p�veckým souborem Liberce je d�tský soubor Severá�ek, další d�tské sbory 
Reneta, Carola a Aries. Vedle nich zde ješt� p�sobí �ada p�veckých soubor� ženských, 
mužských a smíšených jako je Liberecký p�vecký sbor Ješt�d, smíšený p�vecký sbor Kvintus a 
liberecké vokální sdružení Rosex. Z místních hudebních skupin stojí jist� za zmínku T�la, 
Jarret, Modrotisk, Krucipüsk a Hush. Milovníci klasi�t�jšího hudebního ztvárn�ní si p�ijdou také 
na své. V Liberci p�sobí Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše nebo Dušana Kotlára, Tane�ní 
orchestr Ladislava Bareše, Tane�ní orchestr Luboše Ottla �i Tane�ní orchestr Vladimíra 
Jánského. Velmi úsp�šn� m�sto reprezentuje, a to jak v �R tak i v zahrani�í, tane�ní škola
manžel� Koškových. V oblasti disco tanc� p�sobí pak tane�ní skupina TAKT. Tradi�nímu 
lidovému tanci a zp�vu z Podješt�dí, Pojize�í a Podkrkonoší se v�nuje folklórní soubor Jizera.   

Severo�eské muzeum nabízí ve�ejnosti stálé expozice Evropské užité um�ní od starov�ku do 
sou�asnosti, P�íroda, Archeologie, Historie regionu a Um�lecký plakát. 

V Oblastní galerii lze shlédnout stálou sbírku nizozemského malí�ství 16.-18. století, 
francouzskou krajinomalbu 19. století a �eské um�ní 20. století. 35

Liberecká zoo byla vybudována v roce 1919 a je nejstarší 
zoologickou zahradou v �R. Nejznám�jšími chovanými 
zví�aty jsou bílí tyg�i. Pouze v Liberci je možno shlédnout 
takina �ínského �i ko�kodana zeleného. Je zde také 
nejucelen�jší chov dravých pták� v Evrop�. K Zoo pat�í 
i Centrum pro zví�ata v nouzi – Bobík a M�stské st�edisko 
ekologické výchovy – Divizna. Od roku 2007 se Zoo 
Liberec spolupracují dobrovolníci, kte�í pomáhají 
p�edevším v sezón� p�i poskytování informací a také p�i 
akcích po�ádaných pro ve�ejnost. 

Milovníci kv�tin a nejen ti mohou navštívit nejmodern�jší botanickou zahradu v republice. 
Liberecká botanická zahrada byla ve�ejnosti otev�ena v roce 1895. K vid�ní je pavilón Prav�k, 
kde se návšt�vníci mohou seznámit s prehistorickými rostlinami, dále pavilony s orchidejemi, 
kaméliemi, bonsajemi a masožravými rostlinami. Sou�ástí zahrady je také „vodní sv�t“, 
v akváriích jsou žraloci, rejnoci, b�žn�jší skalárky a neonky. V lét� jist� stojí za zhlédnutí 
venkovní rosárium a alpinum s kv�tenou severních �ech. 

K nejnov�jším atrakcím typickým pro sou�asnou dobu náleží 
centrum rodinné zábavy a odpo�inku – Centrum Babylon. 
Komplex Babylon vznikl na míst� bývalé továrny a je složen 
z n�kolika lákavých atrakcí. Na d�ti je zam��en aquapark 
s bazény a chrli�i, lunapark �i IQ park, kde si d�ti mohou 
prohlédnout nap�. modely lidského t�la, �ešit hlavolamy, 
hádanky, atp. Pro jejich rodi�e jsou pak p�ipraveny 

                                               
35 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
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restaurace veškerého druhu, obchody, wellness programy, bowling, casino a je zde možnost se 
také ubytovat v místním hotelu.36 Hotel Centra Babylon má l�žkovou kapacitu více než 1000 
l�žek a jedná se tak o nejv�tší hotel v �R mimo území hl. m�sta Prahy. Je zde dobré 
kongresové zázemí s 8 kongresovými sály. Centrum Babylon m�že sloužit v p�ípad� nep�ízn�
po�así jako alternativní program pro rodiny, turisty apod. Více informací lze nalézt na webu 
www.babylonliberec.cz. 

Široké možnosti kulturního a volno�asového vyžití lze ješt� doplnit možností navštívit Muzeum 
historických vozidel, letní festival profesionálních loutkových divadel Mate�inka, festival „Nisa-
�eka, která nás spojuje“, jehož se zú�ast�ují obce na �ece Nise. Významné jsou i n�které 
výstavy a veletrhy (Veletrh d�tské knihy, D�m a zahrada, D�m a bydlení, Nisa schola), oblíbené 
jsou Oslavy Ješt�du. P�ed velikonocemi a vánocemi se v centru m�sta konají tradi�ní trhy. 37  

Souhrnné informace o veškerých kulturních akcích, v�etn� uceleného profilu m�sta, možnosti 
navštívení kulturních památek s kontakty na užite�né instituce a ú�ady poskytuje p�ehledný web 
M�stského informa�ního centra Liberec na nám�stí Dr. E. Beneše, webové stránky 
informa�ního centra www.infolbc.cz je dokonce možné p�epnout do osmi jazyk�. V Informa�ním 
centru je možnost posezení, získání propaga�ních materiál� o m�st�, v provozu je non-stop 
infobox u vchodu. Ob�ané m�sta a p�edevším turisté ocení také zpracování možností m�sta, co 
se tý�e dopravy, ubytování a služeb obecn�. Pro ty, kte�í necht�jí hledat, je na webu p�ipravena 
funkce, která umí vygenerovat jedním kliknutím na odkaz „Aktuality“ aktuální program 
veškerých akcí. M�stské informa�ní centrum poskytuje také tipy na výlety do okolí a vítaným 
usnadn�ním je p�ímý odkaz na webové stránky http://vstupenka.liberec.cz/, kde je možné si 
zarezervovat a zakoupit vstupenky do Šaldova divadla, kina, Centra Babylon �i na jiné 
po�ádané akce.38

Možnosti všestranného volno�asového vyžití ve m�st� jsou podpo�eny kvalitní dopravní 
dostupností a nabídkou adekvátních služeb ve form� restaura�ních a ubytovacích za�ízeních 
všech cenových kategorií. Na druhé stran� je však alarmující stav n�kterých budov, který by 
mohl jejich další existenci ohrozit. Jedná se zejména o budovu lázní, kostel Má�í Magdalény 
a domy na nám�stí �eských Brat�í. V sou�asné dob� jsou v Liberci dv� kina Lípa a Varšava, 
která jsou ohrožena blízkým otev�ením multikina. Nevýhodou Liberce je, že nemá lépe 
zpracované nabídky produkt�, které by byly „šité na míru“ užším cílovým skupinám. 
V neposlední �ad� celorepublikovým problémem je špatný stav dodržování hygienických norem, 
p�edražování služeb a boj s kapesními zlod�ji.39

Sportovní za�ízení 

M�sto Liberec skýtá mnoho p�íležitostí, jak aktivn� trávit volný �as, p�edevším co se tý�e 
sportovního vyžití. Vedle vybudovaného zázemí sportoviš� má m�sto také svou polohou skv�lé 
p�edpoklady ke sportování všeho druhu.  

Svahy Ješt�du a lesy Jizerských hor jsou ideální pro zimní sporty (lyžování), p�ší turistiku a 
cykloturistiku na rekrea�ní i závodní úrovni. Navíc v Liberci je vybudován Sportovní areál Ješt�d 
a centrum aktivního odpo�inku Babylon (viz kapitola Kultura a volný �as) a mnohá další 
sportovní za�ízení využitelná v kteroukoliv ro�ní dobu a pro jakoukoliv v�kovou skupinu 

                                               
36 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
37 Profil Liberce 2007, s. 36 
38 www.infolbc.cz 
39 Profil Liberce 2007, s. 38 
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obyvatelstva. Sportovní fanoušky jist� pot�ší, že ve m�st� p�sobí i mnohé sportovní kluby 
hrající na vrcholové úrovni.  

Milovníky p�ší turistiky jist� upoutá velké množství p�írodních rezervací a památek (více 
kapitola Cestovní ruch). Stejn� tak pro cyklistické nadšence jsou upraveny cyklostezky a další 
cyklistické trasy jsou v procesu p�íprav a realizace.  

V rámci �ty�hv�zdi�kového Sportovního areálu Ješt�d je k dispozici lyža��m 
a snowboardist�m cca 9 km sjezdovek ve všech formách obtížnosti, které jsou v dob� sezóny 
permanentn� zasn�žovány, sou�ástí jsou kabinové, dvou a �ty� seda�kové lanovky a sedm 
vlek�40 Existuje možnost zap�j�ení lyží, zaplacení si instruktora lyžování a možnost ubytování 
p�ímo v areálu. Dokladem, že ski areál Ješt�d je na vysoké úrovni, je fakt, že se v n�m 
pravideln� konají lyža�ské a skokanské sout�že národní i nadnárodní povahy, v roce 2009 
spole�n� s Rekrea�ním areálem Vesec bude hostitelem mistrovství sv�ta v klasickém lyžování. 
Zajímavostí je, že dostupnost areálu je umožn�na tramvajovou linkou, samoz�ejmostí je velmi 
dobré silni�ní spojení s okolím, Prahou a N�meckem.41 Rekrea�ní areál Vesec je situovaný 
v blízkosti centra m�sta, sou�ástí je bezplatné parkovišt� a zp�ístupn�n bývá i ve ve�erních 
hodinách díky um�lému osv�tlení.42  

Vý�tu mnoha dalších relaxa�n� sportovních 
za�ízení vévodí multifunk�ní Tipsport Arena 
s kapacitou 7250 divák� a rychle p�izp�sobivou 
ledovou plochou pro odlišné typy povrchu 
sportovišt�. Byla postavena na území p�edchozího 
areálu. Je domovským stadionem extraligového 
hokejového klubu a basketbalového klubu, 
po�ádají se zde turnaje v tenise, basketbalu, 
volejbalu, házené, florbalu, futsalu, krasobruslení, 
boxu, st�elb�, atletice aj. Krom� toho hostí i �etné 
kulturní a spole�enské akce jako jsou koncerty 

(kapacita až 9 000 osob), show, výstavy a veletrhy, kongresy a konference, podnikové akce, 
seminá�e, plesy, bankety a raut.43 Komplex tvo�í multifunk�ní areál složený ze sportovišt�, 
hotelu, bar� a restaurací, drah na bowling, st�elnic, nov� kryocentra, prostor na ricochet, 
badminton, tenis a stolní tenis.44 V blízkosti Tipsport Arény se nachází stadion vhodný pro 
baseball, softball, americký fotbal, atletické odhodišt�, um�le zatravn�né fotbalové h�išt�
s adekvátn� vybaveným zázemím v�etn� posilovny pro sportovní oddíly.45 Nedaleko Tipsport 
arény je situován indoor areál se sály uzp�sobenými pro aerobic, judo a jiné bojové sporty, dále 
gymnastický sál, kuželna, hala na stolní tenis a st�elnice. Arena b�hem své relativn� krátké 
historie byla hostitelkou n�kolika významných sportovních akcí, nap�. tenisového Davis Cupi a 
Fed Cupu a n�kterých utkání �eské hokejové reprezentace v rámci Euro Hockey Tour. 46

                                               
40 Profil Liberce, s. 37 
41 http://www.jested.liberec.cz/index.php?M=001.001.001.&lang=1 
42 http://www.jested.liberec.cz/index.php?M=001.001.002.&lang=1 
43 http://www.tipsportarena.cz/tipsport-arena/vyuziti-areny.php?id=3 
44 http://www.tipsportarena.cz/tipsport-arena/vyuziti-areny.php?id=3 
45 Profil Liberce 2007, s. 37 
46 Profil Liberce 2007, s. 37 
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Hojn� navšt�vovaný je také Plavecký bazén na Tržním nám�stí, 
vedle možnosti zaplavat si je zde také p�íležitost využít 
sportovních služeb jako je spinning a wellness programy. Zájemci 
si mohou zakoupit permanentky na aquaerobik, step aerobic, 
plavání pro t�hotné, kojence a batolata, lekce bodyform 
(zpevn�ní t�la), jógu pro t�hotné a d�ti, zdravotní cvi�ení, 
powerjógu a pilates.47

T�lovýchovná jednota Lokomotiva Liberec je vlastníkem sportovního areálu v centru Liberce, 
má cca 1 400 �len� a n�kolik oddíl�. Zast�ešuje jednak profesionální sportovce a vrcholné 
sportovní akce a jednak poskytuje prostor p�edevším d�tem a mládeži k ú�elnému trávení 
volného �asu, nebo� pravideln� nabírá do svých �ad mladé sportovní talenty. Prostory jednoty 
�ítají t�i t�locvi�ny, t�i h�išt�, klubovny, ubytovnu, Spinfit a restauraci.48  

Vyznava�i pasivního sportu si také p�ijdou na své. Liberecký fotbalový klub FC Slovan Liberec
hraje I. ligu a hokejový tým HC Bílí tyg�i Liberec hokejovou extraligu, basketbalový tým BK 
Kondo�i Liberec je ú�astníkem Mattoni NBL.49 Volejbal v nejvyšší sout�ži zašti�uje klub Dukla-
Liberec.

Další nemén� významné sportovní vyžití nabízí také sokolovna pro sálové sporty, fotbalový 
stadion U Nisy, plochodrážní stadion ve Starých Pavlovicích, sportovní areál se dv�ma 
sportovními halami Technické univerzity v Harcov�, nespo�et tenisových kurt� po celém území 
m�sta, p�ehrada Harcov. 50 V Liberci je velmi dobré golfové zázemí - golfové h�išt� v Machnín�, 
Golfcentrum na Masarykov� ulici. Do území m�sta Liberce zasahuje i Ypsilon Golf Resort 
Liberec, které bylo ocen�no titulem „H�išt� roku“ �tená�ské ankety �asopisu Golf Digest za rok 
2006 i rok 2007. 

Venkovních ploch ke koupání je v Liberci nedostatek. Lidé si mohou vybrat ze dvou otev�ených 
um�lých koupališ� (Vápenka a Sluní�ko) nebo mohou navštívit  p�ehradu Harcov (technická 
památky z období secese), �i vodní plochy v blízkém okolí.51

Cestovní ruch  

Cestovní ruch je nesmírn� d�ležitou složkou rozvoje každého regionu �i m�sta. Turisté 
znamenají p�íliv finan�ních prost�edk� do místního rozpo�tu, s rozvojem cestovního ruchu se 
rozvíjí podnikání, klesá nezam�stnanost, nar�stá po�et ubytovacích, stravovacích kapacit 
i dopl�kových služeb, roste tlak na zkvalit�ování poskytovaných služeb v d�sledku 
konkuren�ních tlak�. Navíc prosperující region je vždy více p�itažlivý pro potenciální investory. 
V celkovém výsledku má tedy cestovní ruch veskrze pozitivní dopad na zkvalitn�ní života 
daného regionu.  

                                               
47 http://www.bazen-info.cz/index.php?id=wellness 
48 http://www.tj-loko-liberec.cz/index.php 
49 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=26359 
50 Profil Liberce, s. 37 
51 http://www.infolbc.cz/cz/sezona/koupani.html 
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Liberec je ideálním místem pro kulturn� i aktivn� prožitý odpo�inek, poznávání a dovolenou. 
Svou geografickou polohou v kotlin� mezi Jizerskými horami a Ješt�dským h�ebenem je 
vhodným místem relaxa�n� sportovních aktivit pro turisty, kte�í rádi praktikují p�ší turistiku, 
cykloturistiku, v zim� rádi lyžují, mají rádi pobyt v p�írod�. Liberec má snahu stát se velmi 
komfortním zimním st�ediskem. Sportovní zázemí m�sta umož�uje provozovat tém�� bez 
výjimky jakýkoliv sport v�etn� t�ch mén� tradi�ních a adrenalinových. Na druhé stran� na 
turisty, kte�í up�ednost�ují spíše poznávací a kulturní dovolené, �eká ve m�st� a jeho okolí 
nespo�et kulturn� historických památek v�etn� divadel, muzeí, galerií, atd. Mezi p�íležitosti, 
které se m�stu v rámci turistického ruchu nabízí je také kongresová turistika. V poslední dob�
tolik oblíbené wellness programy je rovn�ž možné strávit v tomto krásném m�st�. Podrobný 
vý�et památek je uveden v p�íloze na konci tohoto dokumentu. 

Zvláštní pozornost si zaslouží p�íroda na Liberecku, která je sama o sob� pro mnohé 
návšt�vníky m�sta, resp. kraje, velkým lákadlem. Je rozmanitá co do množství ekosystém�, 
r�zných typ� chrán�ných území a p�írodních památek, nachází se zde také zoologická 
a botanická zahrada. Liberec má obrovský potenciál pro kongresovou a incentivní turistiku. 
Liberec disponuje všemi typy ubytovacích za�ízení (stav k 30. 5. 2008), tj. hotely (17), motely 
(2), penziony (26), priváty (11), samostatnými objekty k pronájmu (1), ubytovnami (5) 
a autokempy (1).52 V roce 2007 Liberec navštívilo a jeho ubytovacích kapacit využilo 709 225 
osob (ve srovnání s rokem 2006 se jedná o pokles o 11,6%), z toho 29,9% (211 999 osob) byli 
hosté ze zahrani�í.  

Nejv�tší po�etní zastoupení dle národnosti (s výjimkou Slovák�) mají N�mci (56,7%), 
Nizozemci (11,7%), Poláci (7,4%). Z mimoevropských zemí Liberec nej�ast�ji navšt�vují hosté 
z Ruska, Spojených stát� amerických, Japonska, Izraele a �íny53.  

V celorepublikovém srovnání Liberec zaujímá 5. místo v po�tu ubytovaných host�. Ve srovnání 
s rokem 2006 poklesl rovn�ž po�et nocí (o 9,9%), které domácí (rezidenti) i zahrani�ní 
(nerezidenti) hosté strávili v ubytovacích za�ízeních, absolutní �íslo strávených nocí 
v ubytovacích kapacitách v roce 2007 je 2 530 537 nocí. Pr�m�rn� zahrani�ní hosté 
p�enocovávají 3,9 nocí, domácí hosté pak 3,4 noci, celková pr�m�rná doba p�enocování 
návšt�vník� m�sta je 3,6 noci.  

Tabulka 9: Hosté v hromadných ubytovacích za�ízeních 

  

Zdroj: http://www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/itisk/47001FFA9B   

                                               
52 http://liberec.boxinfo.cz/ubytovani/indexubytovani_cz.html 
53

http://www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/22fce3b7ed25c520c1257447001ffa9b/$FILE/0501
t2.pdf
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Graf 10: Hosté v hromadných ubytovacích za�ízeních v Libereckém kraji podle m�síc	

Zdroj: Statistická ro�enka, s. 224 

Domácí a zahrani�ní hosté se odlišují p�i výb�ru ubytovacího za�ízení. Zahrani�ní hosté (86,4% 
z nich) up�ednost�ují hotely vyšší kategorie (�ty�hv�zdi�kové hotely), zbytek (tj. 13,6%) se 
ubytovalo v ostatních hotelích a penzionech. �eští návšt�vníci Liberce ve 43,1% p�ípad� zvolili 
pro p�enocování hotely a penziony, ve 22,5% zvolili hromadná ubytovací za�ízení 
nespecifikovaná a 15,1% preferuje kempy. 54 Pr�m�rná cena za ubytování na osobu a noc byla 
k 31. 12. 2006 ve výši 298 K�.55

  

Tabulka 10: Kapacity hromadných ubytovacích za�ízení cestovního ruchu podle okres	
k 31.12.2006 

Zdroj: Statistická ro�enka �R, 2006, s. 220 

Stravovací možnosti Liberce jsou na dobré úrovni. Podle M�stského informa�ního centra je 
v sou�asnosti na území m�sta 15 bar�, 6 bister, 12 cukráren, 7 �ajoven, 22 kaváren, 14 pivnic, 
13 pizzerií, 62 restaurací, 13 restaura�ních za�ízení s hudbou, 3 vegetariánské restaurace, 

                                               
54 http://www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/itisk/47001FFA9B 
55 Statistická ro�enka, s. 220 
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10 vináren (n�která stravovací za�ízení jsou za�azena vícekrát, nebo� mohou plnit funkci dvou 
a více druh� stravovacího za�ízení).56  

Veškeré informace týkající se cestovního ruchu v Liberci poskytuje M�stské informa�ní centrum 
(viz kapitola Kultura a volný �as), infocentrum na nádraží �eských drah a na kone�né tramvaje 
pod Ješt�dem. 

Dle monitoringu �eského statistického ú�adu si turisté nejvíce st�žují na ne�istotu v hotelích, 
stravovacích za�ízeních a dopravních prost�edcích. Dále upozor�ují na nepom�r mezi cenou 
služeb a poskytovanou službou, personál je velmi �asto neochotný, n�kdy až nezdvo�ilý.57

Zna�ným problémem je nedostatek finan�ních prost�edk� na opravu významných památek 
a turistických atrakcí, které jsou mnohdy v havarijním stavu a tím pádem ohroženy zánikem. 58  

Brownfields 

M�stská zástavba je tvo�ena nemovitostmi r�zného charakteru. Velikost, typ staveb a jejich 
technický stav zásadn� ovliv�ují charakter celého m�sta. Významným negativním prvkem 
zástavby jsou nevyužité a chátrající budovy, haly nebo prostranství d�ív�jších výrobních nebo 
obchodních firem. Jejich existence nejenže vytvá�í negativn� dojem z lokality, ale také m�že 
dlouhodob� znehodnocovat kvalitu životního prost�edí. Investo�i mají obecn� spíše zájem o 
greenfields, nebo� mohou objekt stav�t voln�ji dle vlastních pot�eb a požadavk�. Stavby na 
greenfields bývají i levn�jší, protože se nacházejí spíše na okrajích m�st a obcí, kde je cena 
pozemk� menší a není t�eba investovat do rekonstruk�ních a asana�ních prací. Bronwfields 
jsou výhodn�jší z toho pohledu, že se pov�tšinou nachází v centrech m�st, kterým revitalizace 
spojená s novým využitím brownfields prospívá, také nevzniká tlak na nár�st dopravy do 
okrajových �ástí, a není likvidována mnohdy ozelen�ná nezastav�ná plocha.59

V Libereckém kraji z celkového po�tu všech brownfields je 16% v obci Liberec, tj. 17 objekt�. 
P�ímo v katastru Liberce se nachází nap�. Kate�inské údolí, letní amfiteátr a bývalý areál 
pavilonu A – Libereckých výstavních trh�. Areál LVT je prozatím ve vlastnictví m�sta.60   

P�íkladem již zrealizované úpravy brownfields m�že být bývalá textilní továrna Hedva, ze které, 
na ploše o p�dorysu 30 000 m2, vzniklo Centrum Babylon. 

                                               
56 http://www.liberec.cz/pages/turista/Stravovani/seznam.htm 
57 http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/0207008 
58 Profil Liberce, s. 38 
59 http://www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/030703414 
60 http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3531&bfid=377 
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Shrnutí

• Vysoký podíl m�stské zelen�

• Nutné pokra�ování v revitalizaci a obnov� m�stské zelen�

• Bohatá nabídka kulturních program�  

• Zna�ná nabídka možností sportovního vyžití 

• Koncentrace kulturních a historických prvk� (m�stské divadlo, galerie, 
knihovna, botanická zahrada, zoo) 

• Výjime�né p�írodní krásy v okolí, zachovalá p�íroda 

• Identifikace volných brownfield� k podnikání a jejich nabídka

1.2.7. Dostupnost a mobilita 

Silni�ní doprava  

Liberecký kraj leží mimo dálni�ní sí� a výhledov� se do roku 2015 se stavbou dálnice 
nepo�ítá.61 Je však napojen na dálnici D11 (Praha – Hradec Králové – Turnov – Polsko) p�es 
rychlostní silnici R10 (Praha – Mladá Boleslav – Turnov), která navazuje na rychlostní silnici 
R35 (státní hranice – Liberec – Turnov – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Be�vou).62 Po 
dostavb� trasy R35 do Hrádku nad Nisou a trasy B178 p�es Polsko k n�mecké Žitav� se 
Liberec p�ímo napojí i na sí� n�meckých dálnic (dálnice A4 u Weißenbergu). Co se tý�e spojení 
v rámci �eského území, situace také není ideální. Vázne p�edevším napojení na východní 
�echy a Moravu, aktuáln� se však rozši�uje rychlostní 
silnice R35, která povede p�es m�sta Turnov – Ji�ín – 
Hradec Králové – Svitavy – Mohelnici a na Olomouc.63  

Na území m�sta Liberec je 43 km silnic I. a III. t�ídy 
(silnice II. t�ídy nejsou vybudovány) a 757 km místních 
komunikací. Hlavní dopravní tepnou je �ty�pruhová 
silnice R35. Co se kvality silnic I. t�ídy týká, jejich stav 
je vyhovující, mnohé úseky byly nedávno opraveny a 
jiné jsou ve výstavb�. Úprava spo�ívala jednak 
v úprav� samotného povrchu komunikace a jednak 
v dopln�ní bezpe�nostních opat�ení (kruhové objezdy, 
zp�ehledn�ní k�ižovatek, semafory, zna�ky).  

V nedávné dob� byly uskute�n�ny stavby kruhových objezd� a �ada ulic byla zrekonstruována, 
jedná se p�edevším o místní komunikace, které vedou k obchodním centr�m �i do 
pr�myslových zón. P�esto by místní komunikace pot�ebovaly významné opravy a úpravy, nebo�
cca 60% místních cest se nachází v havarijním stavu bez odpovídající spodní stavby. Vytížení 
silni�ní sít� v centru m�sta je pom�rn� vyvážené. Výjimku tvo�i komunikace navazující na 
                                               
61 http://www.dalnice-silnice.cz/CZ.htm 
62 http://www.dalnice-silnice.cz/CZ.htm 
63 Profil Liberce, s. 18 

Shrnutí

• Atraktivní m�sto pro podnikatele i ob�any.  

• Významnou �ást rozlohy m�sta tvo�í zele�, parky a zelené plochy. 

• Široká nabídka kulturního vyžití a spole�enský život. 

• Atraktivity pro cestovní ruch - architektonické památky, Zoologická zahrada, 
Botanická zahrada, Centrum Babylon a další. 

• Široká nabídka p�íležitostí pro sportovní vyžití a volno�asové aktivity. 

• Vybudovaná infrastruktura pro cestovní ruch – ubytovací a stravovací 
kapacity. 

• V�tší po�et brownfields r�zného charakteru.
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hlavní pr�tah m�stem (R35, R13, využívaný pro tranzitní dopravu i pro propojení mezi 
jednotlivými �ástmi m�sta), kde je intenzita provozu vyšší. V sou�asné dob� se plánuje m�stský 
okruh, který by významn� zlepšil dopravní situaci ve m�st�. 64

Obrázek 7: Silni�ní a dálni�ní sí�

Zdroj: http://www.rsd.cz/doprava/silnicni_sit/start.htm  

Železni�ní doprava  

Vzhledem k poloze Liberce (hornatá krajina) neprochází daným regionem žádný železni�ní 
koridor, který by umož�oval silni�ní doprav� konkurenceschopnou a rychlou dopravu osob 
i nákladu. V dálkové a rychlostní p�eprav� se tedy neuplat�uje, navíc postrádá 
i konkurenceschopnost cenovou. P�esto má tento druh p�epravy sv�j význam, zejména pro 
obyvatele Liberce a okolních obcí, kte�í dojíždí za prací �i do školy. Celostátní význam mají 
trat� Liberec – Turnov – Jarom�� – Pardubice, Liberec – Hrádek nad Nisou – Žitava (N�mecko) 
– Rybništ�, Liberec – �eská Lípa a Liberec – Frýdlant v �echách – �ernousy – Zawidów 
(Polsko). Regionální význam má tra� Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Železný Brod. 
Spojení do zbylých �ástí republiky, tj. sm�rem na Brno, Ostravu (p�es Pardubice), je relativn�
dobré. Vázne však spojení na Prahu a Karlovy Vary, doba cesty vzhledem k vzdálenosti je 
neúm�rn� dlouhá. 65 Tento nevyhovující stav by se m�l zlepšit okolo roku 2020, kdy je 
naplánována stavba tzv. 5. železni�ního koridoru. Doba cesty mezi Libercem a Prahou se zkrátí 
na cca 90 min, hlavní p�ekážkou realizace je vedle finan�ních prost�edk� obtížnost úseku 
Liberec – Turnov, kde bude zapot�ebí vybudovat n�kolik tunel�.66

Zlepšit je t�eba také tristní stav odbavovacích budov, vybudovat moderní centra �D, 
zmodernizovat vlakové depo a signaliza�ní za�ízení, která viditeln� zaostávají za evropským 
standardem.      
                                               
64 Profil Liberce, s. 19, 20 
65 Profil Liberce, s. 18 
66 http://www.k-report.net/koridory/dalsi4.htm 
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M�stská hromadná doprava 

Liberecká m�stská hromadná doprava se skládá ze systému autobusových a tramvajových 
linek provozovaných Dopravním podnikem m�sta Liberce, a.s. Centrálním místem se stal 
terminál MHD ve Fügnerové ulici. Liberec za�al provozovat vlastní tramvajovou dopravu, která 
dodnes tvo�í osu p�epravy m�stskou hromadnou dopravou ve sm�ru Horní Hanychov – Lidové 
sady. Liberec má ješt� mezim�stskou tramvajovou tra� mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. 
Kdysi existující tra� do Rochlice a R�žodolu byla zrušena v roce 1960. 

K rozši�ování tramvajových tratí nyní dále dochází prost�ednictvím výstavby nové tramvajové 
trat� do sídlišt� Rochlice (ve standardním rozchodu). Realizace tohoto projektu je plánována do 
roku 2013. 

Hlavním zp�sobem p�epravy v rámci MHD je doprava autobusová, která je vedena z centra 
sm�rem k jednotlivým okrajovým �ástem m�sta v�etn� pr�myslových zón. Dopravní podnik 
provedl v poslední dob� významné zm�ny a další jsou v plánu. Jednak je kontinuáln�
obnovován vozový tramvajový i autobusový park, zavádí se nízkopodlažní dopravní prost�edky 
(autobusy i tramvaje), a jednak byl zaveden systém �ipových karet, který nahrazuje klasické 
papírové jízdenky a p�edplacené kupóny.67  

Tabulka 11: Základní charakteristiky systému MHD (stav k 31.12.2005): 

délka tramvajových linek 34 km 
délka autobusových linek 309 km 
po�et tramvajových linek 4 
po�et autobusových linek 30 
po�et vozidel – tramvaj 62 
po�et vozidel – autobus 78 
po�et p�epravených v MHD roce 2005: 30 817 tis. osob 
- tramvajová doprava 11 402 tis. osob (37 %) 
- autobusová doprava 19 415 tis. osob (63 %) 

Zdroj: Profil Liberce, s. 22 

Liberecký kraj p�ipravuje rozší�ení integrovaného dopravního systému.  

Letecká doprava 

Vlastníkem letišt� se  statutem ve�ejného mezinárodního letišt� je Statutární m�sto Liberec. 
V 90. letech byl navržen plán rekonstrukce a rozší�ení letišt�, nicmén� doposud hlavní investor 
nedisponuje dostatkem pen�žních prost�edk�, tudíž práce nebyly zapo�aty. V sou�asné dob�
se hledá nový strategický investor. Pro samotné obyvatele by fungující letišt� nem�lo p�íliš 
velkého významu, avšak pro region jako celek by byl význam letišt� zna�ný, nebo� by mohlo 
nalákat investory. Letišt� je z Liberce dob�e dostupné a má navíc výborné dopravní napojení na 
jiná m�sta, tudíž by p�icházelo v úvahu i zprovozn�ní menších podnikatelských let�.68 Aeroklub 
Liberec je smluvním provozovatelem letišt� a mimo jiné poskytuje základní a plachta�ské 
výcviky, tandemové a propaga�ní seskoky a vyhlídkové lety.69  

                                               
67 Profil Liberce, s. 22 
68 Profil Liberce, s. 23 
69 http://www.aeroklub-liberec.cz/?page=para-vycvik 
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Jiné zp	soby dopravy   

Alternativní zp�soby dopravy jako je cyklistická a lanová doprava jsou p�edevším významné pro 
cestovní ruch.  

V roce 1933 byla uvedena do provozu jedna z prvních visutých 
lanových drah na území �eska Horní Hanychov – Ješt�d. Lanová 
trasa o délce 1 188 m p�ekonává výškový rozdíl 401,7 m, p�epravní 
kapacita je 35 osob, za hodinu p�epraví 525 osob, maximální rychlost 
je 10 m/s, denní po�et spoj� je 18. Ro�n� se v kabinkách lanovky 
m�že p�epravit až cca 250 000 osob.70

Cyklistika sice funk�n� netvo�í podstatný podíl v celkové doprav�
m�sta, avšak její p�edevším rekrea�ní význam, pop�. okrajový význam 
dojezdu do zam�stnání a do školy, je nezpochybnitelný. Liberec má 
schválený Generel cyklodopravy (2005), který navrhuje dopravní sít� a 
další za�ízení spojená s cyklistikou, dále Plán rozvoje cyklodopravy 
(2007) a priority rozvoje cyklodopravy (2007). Centrem m�sta podél 
�eky Nisy vede 3,2 km dlouhá cyklostezka postavená v roce 2000 za 
spolufinancování EU (Phare), stezka je sou�ástí cyklostezky Liberec – Hrádek n/N – Žitava 
(Odra – Nisa). 

Souhrn opat�ení z roku 2005 (Generel) po�ítá s vybudováním cyklostezek a krom� toho také se 
za�ízením informa�ních systém� a p�j�oven kol. Navrhovaný systém cyklotras by m�l propojit 
st�ed m�sta s jeho perifériemi, v návaznosti na tyto trasy budou vybudovány stezky, které spojí 
jednotlivé �tvrti po obvodu m�sta. V návrhu se rovn�ž po�ítá s propojením tras s v okolí 
nejvýznamn�jšími a turisticky nejp�itažliv�jšími cíli. Stezky, které propojují st�ed a okraje m�sta, 
budou navázány na vnitrom�stské trasy a vedeny na Bed�ichov, Jizerské hory, Jablonec nad 
Nisou, Rychnov u Jablonce, Hodkovice nad Mohelkou, �eský Dub, Ješt�d, K�ižanské sedlo, 
Chrastavu a Hrádek nad Nisou.71    

Radou m�sta byly v roce 2008 schváleny zám�ry vybudování cyklostezek: Liberec – Mníšek, 
Liberec – Jungmannova – Hanychovská, Liberec – v návaznosti na plánovanou výstavbu od 
Kauflandu II, Liberec – Krásná Studánka (propojení podél železni�ní trat�), Liberec – Hrádek 
nad Nisou, v další etap� Staré Pavlovice – Liberec. Pro první dv� zmín�né cyklostezky hodlá 
m�sto uplatnit žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury.72  

Po celém Liberecku je možné využít služeb cyklobus	 a cyklovlak	. B�hem lyža�ské sezóny 
�SAD zajiš�uje skibusy, které z centra m�sta mí�í do Sportovního areálu Ješt�d a do 
Bed�ichova.73

                                               
70 http://lanovky.unas.cz/jested.htm 
71 Profil Liberce 2007, s. 23 
72 http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=19187 
73 Profil Liberce, s. 37 
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1.2.8. Správa v�cí ve�ejných 

Statutární m�sto Liberec usiluje o trvalé zvyšování efektivnosti a otev�enosti ú�adu. Magistrát se 
snaží o navázání komunikace a partnerské spolupráce s širokou ve�ejností. V rámci t�chto snah 
se m�sto snaží o implementaci metod zvyšování kvality výkonu ve�ejné správy prost�ednictvím 
ú�astí v pilotních projektech na téma benchmarking nebo CAF (sebehodnocení - Common 
Assessment Framework). 

Moderní metody zvyšování kvality ve�ejné správy 

Statutární m�sto Liberec je z�izovatelem nebo majoritním akcioná�em školských a kulturních 
p�ísp�vkových organizací, které zabezpe�ují pro ob�any m�sta široký rozsah ve�ejných služeb. 
Jedná se o organizace, které významným zp�sobem ovliv�ují kvalitu života v Liberci, ale na 
druhé stran� kladou požadavky na �erpání m�stského rozpo�tu.  

Projekt Komplexní program rozvoje školských a kulturních p�ísp�vkových organizací 
skupiny Statutárního m�sta Liberce (KOPR), jehož p�íprava byla schválena Radou m�sta 
v b�eznu a dubnu 2007, se proto zam��uje na realizaci �ady rozvojových aktivit v organizacích 
m�stské skupiny, které: 

• zavedou systém dlouhodobého strategického �ízení, které jednozna�n� definuje rozsah 
a parametry poskytovaných ve�ejných služeb 

• zavedou systém plánování a controllingu, který zvýší transparentnost p�id�lování 
a využívání zdroj� z m�stského rozpo�tu a sou�asn� zvýší efektivitu �innosti 
jednotlivých organizací 

• zvýší kompetence �ídících i výkonných pracovník� v jednotlivých organizacích 
a zavedou systémy jejich hodnocení a rozvoje  

• vytvo�í podmínky pro trvalé zlepšování kvality a efektivity služeb cestou rozvoje proces�
v organizacích 

• zavedou procesy a systémy komunikace s ob�any s cílem získat od ob�an� efektivní 
zp�tné vazby ke kvalit� ve�ejných služeb a zvýšit aktivní zapojení ob�an� do rozvoje 
t�chto služeb 

Shrnutí

• Dostupnost m�sta po rychlostních komunikacích. 

• Silnice I. t�ídy jsou v dobrém stavu. 

• Špatný stav místních komunikací. 

• Železni�ní p�eprava je ve srovnání se silni�ní p�epravou spíše dopl�kovou 
možností. 

• Funk�ní m�stská hromadná doprava. 

• Vhodné podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy. 

• Prostor pro posílení letecké p�epravy.

Příloha usnesení č. 225/2016



IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

- 71 -

• zavedou standardní systémy sebehodnocení, které umožní monitorovat trvalý rozvoj 
organizací skupiny a porovnávat ho s výsledky srovnatelných organizací v rámci �R 
i EU. 

Projekt KOPR p�ináší návrh systémové komplexní metodiky, která se zam��uje jak na �ízení 
rozvoje organizací a služeb, které poskytují, tak na systémy m��ení, hodnocení a poskytování 
zp�tných vazeb. Pro �ízení rozvoje je využíván rámec p�vodní �eské manažerské metodiky 
Management by Competencies, pro plánování a m��ení výkonnosti organizací je využita 
modifikovaná metodika Balanced Scorecard a kone�n� pro sebehodnocení a bechmarking 
je využívána metoda CAF. Sebehodnotící model CAF je odvozen z široce využívaného a 
osv�d�eného modelu EFQM, je však modifikován pro organizace p�sobící v rámci organizací 
ve�ejné správy poskytování ve�ejných služeb. Projekt KOPR proto strukturuje své rozvojové 
aktivity zp�sobem, který odpovídá struktu�e kriterií modelu CAF. To umožní zapojeným 
organizacím pr�b�žn� s pomocí modelu CAF monitorovat postup zlepšování a rozvoje a na 
základ� zp�tných vazeb od ob�an� i zam�stnanc� efektivn� �ídit priority rozvojových aktivit. 

Svým rozsahem a komplexností p�ináší projekt KOPR významný p�ísp�vek k metodickému 
rámci rozvojových projekt� v oblasti reformy a modernizace ve�ejné správy.   

Projekt KOPR tak navazuje na aktivity reformy a modernizace ve�ejné správy, které aplikuje na 
podmínky školských a kulturních p�ísp�vkových organizací z�izovaných m�stem Liberec. 

Komplexní program rozvoje školských a kulturních p�ísp�vkových organizací (KOPR) je navržen 
v souladu se STRATEGIÍ SMART ADMINISTRATION, která je aktuáln� platnou vládní strategií 
pro rozvoj ve�ejné správy a ve�ejných služeb. B�hem realizace programu KOPR bude prakticky 
na skupin� organizací ov��ena standardizovaná kompletní metodika a informa�ní podpora, 
kterou bude možno dále uplat�ovat v ostatních p�ísp�vkových i jiných organizacích m�stské 
skupiny.  

  

Obrázek 8: Schéma modelu CAF 

Zdroj: www.csq.cz/cs/model-caf.html
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Zp	soby komunikace s ve�ejností 

M�sto spolupracuje s ve�ejností prost�ednictvím r�zných nástroj�, ke kterým pat�í zejména 
webové stránky mj. tematicky �len�né s ohledem na pot�eby ob�an� m�sta, turist� a 
podnikatel�. N�které nástroje jsou na webových stránkách pouze zmín�ny, ale �ešeny jsou 
v terénu, publikacemi �i nap�íklad anketami. 

Používané nástroje: 

1) Informace, které poskytují webové stránky m�sta ob�an�m, obsahují velké množství 
informací pro ve�ejnost ve všech oblastech, které by mohl ob�an, turista �i podnikatel ve 
vztahu k m�stu �ešit, a to zejména ohledn� aktivit Magistrátu, d�ní ve m�st�, seznamu 
škol, divadel, významných míst a praktických informací. 

2) Formulá�e, které jsou k dispozici na webových stránkách, je možné využít 
k p�edvypln�ní v pohodlí domova a zjišt�ní si všech pot�ebných informací p�ed 
navštívením ú�adu, omezení neúplnosti dat a opakování návšt�v. 

3) Ve�ejná slyšení a projednání, která m�sto po�ádá, se týkají jak jednání Zastupitelstva 
m�sta, tak také projednávání významných rozvojových projekt�. 

4) Nový magistrát on-line, Rezervace po�adí jsou dva inovativní prvky p�i vy�izování 
administrativní agendy ob�an� na Magistrát�. Cílem bylo zajistit co nejplynulejší 
vy�izování a co nejmenší �asové zatížení ob�an�. Na webových stránkách m�sta je 
zve�ejn�n Vyvolávací systém, který zobrazuje kamerov� prostory haly ú�adu v�etn�
informací, kolik osob �eká u každé agendy a jaká je pr�m�rná �ekací doba. 
Prost�ednictvím aplikace Rezervace po�adí je možné se po zaregistrování objednat na 
konkrétní den a �as až 3 m�síce dop�edu. 

5) Elektronický rezerva�ní systém nabízí nejen ob�an�m m�sta Liberce z pohodlí svého 
domova si rezervovat vstupenku na kulturní akce, nap�. divadelní p�edstavení, film 
v kin� �i do klubu na zábavu. 

6) Elektronická podatelna umož�uje ob�an�m rychlou komunikaci s Magistrátem bez 
nutnosti osobního vy�izování. Ob�an používá ke komunikaci e-mail, kterým m�že zasílat 
dokumenty vybraných formát�. Elektronická podatelna využívá elektronického podpisu 
k ov��ování uživatele. Tento zp�sob je možné využívat bez ohledu na ú�ední hodiny. 

7) Informa�ní místa jsou k dispozici pro ob�any a turisty s cílem zodpov�d�t všem jejich 
dotazy a p�ání. M�stské informa�ní centrum je schopno informovat o regionu jako 
takovém, o umíst�ní podnikatelských, kulturních a sportovních akcí ve m�st�. Zajistí 
rezervaci ubytování, vstupenek, pr�vodcovské služby. Dále nabízí publikace o m�st�, 
jízdní �ády a pohlednice. 

8) Zpravodaj liberecké radnice p�ináší informace o d�ní ve m�st� i na Magistrátu. 
Ob�ané dostávají Zpravodaj do svých stránek a také je k dispozici v recepci hlavní 
budovy radnice, Nového magistrátu a v M�stském informa�ním centru. Zpravodaj 
vychází jednou m�sí�n� v nákladu 45 500 ks. Zpravodaj m�sta p�ináší ob�an�m 
pravideln� informace z Magistrátu, plánované projekty, rozhovory s p�edstaviteli m�sta, 
informace o odpadovém hospodá�ství, d�ležitá sd�lení jednotlivých odbor� Magistrátu, 
informace pro rodiny s d�tmi, seniory a o kulturních a sportovních akcích. 

9) GIS Liberec je prost�edek nových informa�ních technologií, který umož�uje interaktivn�
nahlížet do katastrálních map, územních plán�, zjiš�ovat územn�-technické podklady, 
informace o radonu, inženýrsko-geologických sondách, prohlížet geologickou mapu, 
povodí, pásma záplav a hygienické ochrany a také údaje tematické, kde se nachází 
zdravotnická za�ízení, popisná �ísla objekt� a mnoho dalšího. 
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10) Ankety zjiš�ující názory v�tšiny obyvatel na aktuální témata týkající se identifikace 
charakteru staveb, výstavby �i rekonstrukce, ur�ování priorit projekt�, �ízení chodu 
m�sta apod. Významný projekt pro m�sto byl �ešen s cílem zjistit názor ob�an� v roce 
2007 pod názvem „Otev�ené m�sto“ Projekt �ešil snahu o zkvalitn�ní a zrychlení 
komunikace mezi ob�any, podnikateli a pracovníky m�sta nebo zvýšení komfortu 
komunikace ob�ana s ú�adem pomocí moderních nástroj� (internet, e-mail, zasílání 
SMS).  

11) Užší spolupráce s ve�ejností, p�edevším s neziskovým sektorem, byla navázána p�i 
zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. Smyslem je snaha 
o zlepšování kvality sociálních služeb ve m�st� Liberec. Vznikla jedna �ídící pracovní 
skupina a 6 tematicky zam��ených pracovních skupin, které se podílejí na vytvo�ení 
výsledného dokumentu. Nejd�íve byly zjiš�ovány pot�eby cílové skupiny, na které na 
základ� socioekonomické analýzy navázal soubor projektových zám�r� s konkrétními 
úkoly, finan�ním rámcem, realizátorem a harmonogramem. 

12) Magistrát spolupracuje s Okresní hospodá�skou komorou Liberec ve snaze rozvíjet 
podnikatelský sektor a podnikatelské p�íležitosti, p�i identifikaci volných podnikatelských 
zón a nemovitostí, p�i plánování školení a vzd�lávání apod.  

13) Magistrát dále spolupracuje s Ú�adem práce v Liberci p�i �ešení problematiky související 
s nezam�stnaností, p�i �ešení prevence, korekce vzd�lávacích program� apod. 

Informa�ní spole�nost 

Jednou z d�ležitých cest ve v�ku vysp�lých informa�ních technologií je jejich využití p�i 
zvyšování kvality ve�ejných služeb a kvality života pro zrychlení a zjednodušení komunikace 
mezi klientem v roli ob�ana a ve�ejnou správou.  

Už více jak rok nabízí Magistrát m�sta službu „CzechPoint“, která umož�uje urychlení 
a zefektivn�ní celého procesu komunikace ob�ana se státní správou. Ob�ané tak mají možnost 
na jednom míst� bez �ekání získat ov��ený výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejst�íku 
a živnostenského rejst�íku. Od nového roku se také nabídka služeb rozší�ila o výpis z rejst�íku 
trest�. 

Pr�zkum �SÚ74 zam��ený na využívání informa�ních a komunika�ních technologií v 
domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2007 v Libereckém kraji konstatoval, že osobním 
po�íta�em je vybaveno 39,0 % domácností a vybavenost p�ipojením k internetu uvedlo 32,1 % 
domácností (oproti roku 2003 se jedná 2,5 násobný nár�st). Rychlému rozvoji konektivity 
domácností brání, i p�es dosavadní pokles, stále pom�rn� vysoké ceny za p�ipojení k Internetu. 
Na druhou stranu p�ipojení ve�ejných institucí a podnikatelských subjekt� dosahuje velmi 
vysokých hodnot. Pro srovnání �SÚ uvádí také hodnoty domácností p�ipojených k síti Internet v 
rámci �R (cca 29% domácností), tak v EU 25 (51% domácností). 

Vým�na zkušeností 

Statutární m�sto Liberec v 90. letech minulého století navázalo n�kolik partnerských vazeb se 
zahrani�ními m�sty, se kterými intenzivn� spolupracuje. S holandským Amersfoortem to byly 
twinningové projekty p�ípravy zam�stnanc� ú�adu na integraci �R do EU nebo strategický plán 
2002. S n�meckým Augsburgem v po�ádání �esko-n�meckých kulturních dn�, nebo s m�stem 
Zittau na aktualizaci dopravního generelu - vnit�ního m�stského okruhu a studii proveditelnosti 
pro m�stské lázn�. 

                                               
74 http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/071026_43tyden
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Partnerská m�sta: 
� Amersfoort, Nizozemí  
� Augsburg, N�mecko 
� Zittau, N�mecko 
� St. Gallen, Švýcarsko 
� Nahariya, Izrael 
� Amiens, Francie 

M�sto má založen sv�j Fond pro partnerskou spolupráci Statutárního m�sta Liberec, ze kterého 
poskytuje dotace na projekty realizované v partnerských m�stech nebo ve spolupráci 
s partnerskými m�sty p�ímo ve m�st� Liberec. 

Komplexní p�ístup k plánování udržitelného rozvoje m�sta 

Magistrát m�sta Liberce se snaží �ešit p�ístup k udržitelnému rozvoji m�sta jednotlivými 
strategickými dokumenty a jejich nástroji.  

Mezi základní dokumenty pat�í:

Strategie rozvoje Statutárního m�sta Liberec pro období 2007 - 2020 – tento dokument 
ur�uje základní sm�ry rozvoje m�sta na základ� stanovených cíl� a socioekonomické analýzy 
podmínek ve m�st�. 

Územní plán m�sta Liberec – Magistrát p�ipravuje nový územní plán, který bude respektovat 
cíle stanovené ve Strategii rozvoje již na úrovni jednotlivých parcel ve m�st� a stanovení jejich 
možností využití. 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013 – tento dokument 
�eší stav a žádoucí vývoj a rozvoj sociálních služeb ve m�st�. 

Plán odpadového hospodá�ství 2005-2010 – dokument je v souladu se závaznou �ástí plánu 
odpadového hospodá�ství kraje 

„Generel zelen�“ – aktualizace tohoto dokumentu se p�ipravuje. 

Generel cyklistické dopravy a další  

Tyto dokumenty napomáhají integrovanému rozvoji m�sta s cílem zajišt�ní nejen žádoucího 
rozvoje m�sta, ale zárove� i udržitelného rozvoje m�sta a lepších životních podmínek pro 
obyvatele. 

Shrnutí

• Plánování implementace metod zvyšování kvality výkonu ve�ejné správy. 

• Ú�ast v n�kolika pilotních projektech.  

• Navázána komunikace s ve�ejností. 

• Široká paleta komunika�ních tok�. 

• Podpora zrychlení a zjednodušení komunikace s ú�adem pro ob�any. 

• Snaha o integrovaný rozvoj m�sta. 
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1.2.9. Finan�ní analýza m�sta 

Finan�ní analýza m�sta je proces, b�hem kterého se analyzuje dosavadní vývoj hospoda�ení 
m�sta. Analýza by m�la pomoci v plánování a odhadování budoucího vývoje ekonomiky m�sta 
a m�la by poskytnout informace o finan�ní síle m�sta (rozpo�et). 

Rozpo�et m�sta a jeho vývoj 

Hospoda�ení m�sta s finan�ními prost�edky je znázorn�no v níže uvedených tabulkách 
schválených rozpo�t� a skute�ného pln�ní rozpo�t� od roku 2004. 

Tabulka 12: Schválený rozpo�et m�sta Liberec  

  2004 2005 2006 2007 2008 
da�ové p�íjmy 1 003 253 902 955 935 700 998 500 1 086 360

neda�ové p�íjmy 360 582 77 239 77 122 89 085 83 485

kapitálové p�íjmy 130 155 765 947 575 249 970 148 066

dotace 415 749 234 523 235 910 327 010 349 057

p�íjmy celkem 1 779 714 1 370 482 2 196 307 1 664 565 1 666 968

b�žné výdaje 1 492 922 1 133 040 1 298 398 1 408 264 1 451 575

kapitálové výdaje 428 510 195 690 276 391 193 738 414 653

výdaje celkem 1 921 432 1 328 730 1 574 789 1 602 002 1 866 228

financování 141 718 -41 752 -621 518 -62 563 199 261
Zdroj: Záv�re�ný ú�et SM Liberec za rok 2004, 2005, 2006 a 2007. Rozpo�et m�sta 2008. 

Tabulka 13: Skute�né pln�ní rozpo�tu m�sta Liberec 

  2004 2005 2006 2007 

da�ové p�íjmy 974 387 1 081 314 1 208 367 1 129 840

neda�ové p�íjmy 63 551 108 381 126 016 102 603

kapitálové p�íjmy 459 228 739 762 916 331 192

dotace 1 139 727 472 332 415 425 1 076 465

p�íjmy celkem 2 178 124 1 890 766 2 512 724 2 640 100

b�žné výdaje 1 524 678 1 270 676 1 507 634 1 522 422

kapitálové výdaje 698 906 675 721 515 909 1 093 717

výdaje celkem 2 223 584 1 946 397 2 023 543 2 616 139

financování 45 460 55 631 -489 182 -23 961
Zdroj: Záv�re�ný ú�et SM Liberec za rok 2004, 2005, 2006 a 2007. 

Skute�né pln�ní rozpo�tu po konsolidaci je jak na p�íjmové, tak na výdajové stran� rozpo�tu 
vyšší než jeho plánovaná výše. V letech 2006 a 2007 hospoda�ení m�sta skon�ilo p�ebytkem. 
Velký podíl na rozpo�tu p�íjm� mají obdržené dotace.  
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Graf 11: Schválený rozpo�et m�sta Liberec 2004 - 2008 (v tis. K�) 

Zdroj: Záv�re�ný ú�et SM Liberec za rok 2004, 2005 a 2006. Rozpo�et m�sta na rok 2007 a 2008. 

P�íjmy

P�íjmy m�sta jsou tvo�eny b�žnými p�íjmy (da�ovými a neda�ovými), kapitálovými p�íjmy 
a dotacemi. B�žné p�íjmy mají opakující se charakter a jsou ur�eny p�edevším na pokrytí 
b�žných výdaj� spojených s chodem Magistrátu m�sta Liberce a napl�ování pot�eb m�sta. 
V p�ípad� kapitálových p�íjm� jde o nepravidelný p�íjem zpravidla ur�ený k financování 
investi�ních zám�r�. Vedle da�ových p�íjm�, které tvo�í p�ibližn� polovinu všech p�íjm�, jsou 
významnou položkou dotace, které m�sto získává p�edevším ze státního rozpo�tu, krajského 
rozpo�tu a prost�ednictvím Národního fondu také z Evropské unie. 

Na b�žných p�íjmech se nejvíce podílí sdílené dan� (59%). V p�ípad� kapitálových p�íjm� jde 
o nahodilý, nepravidelný p�íjem.  

Kapitálové p�íjmy jsou tvo�eny prodejem pozemk� a jiných nemovitostí ve vlastnictví m�sta, 
prodejem majetkových práv �i dlouhodobého hmotného majetku. Kapitálové p�íjmy byly 
nejvyšší v roce 2006. Významnou položkou v tomto roce (537,5 mil. K�) byl p�íjem z prodeje 
nov� vybudované Tipsport arény, sousedních sportoviš� a okolních pozemk� spole�nosti 
Sportovní areál Liberec, a.s.   

Do položek dotací spadají vedle investi�ních (rekonstrukce, bytová výstavba) a neinvesti�ních 
dotací (na výkon státní správy, dávky sociální pé�e, náklady na vzd�lávání atd.) z vyšších 
rozpo�t� také p�evody z vlastních fond� m�sta (fond hospodá�ské �innosti, ú�elové fondy). 
Jedná se o finan�ní prost�edky, které se nakumulovaly v uplynulých letech a jsou využívány 
v letech následujících. 

Příloha usnesení č. 225/2016



IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

- 77 -

Vyšší hodnota dotací i b�žných výdaj� v roce 2004 je zap�í�in�na dotacemi na úhradu mezd ve 
školství. Velká �ást finan�ních prost�edk�, kterou m�sto Liberec v posledních letech dostává 
formou dotace z vyšších rozpo�t�, je ú�elov� ur�ena na p�ípravu MS v klasickém lyžování 
v roce 2009 (rekonstrukce provozní budovy, vybudování parkoviš�, v�že rozhod�ích, zázemí, 
vodovodní a kanaliza�ní sít� atd.).  

Graf 12: Vývoj skute�ných p�íjm	 rozpo�tu m�sta v letech 2004 – 2007 (v tis. K�) 

Zdroj: Záv�re�ný ú�et SM Liberec za rok 2004, 2005, 2006 a 2007 

Da
ové p�íjmy 
P�íjmy z daní a poplatk� jsou nejd�ležit�jším zdrojem financí do rozpo�tu Statutárního m�sta 
Liberec. Zásadní podíl na celkových p�íjmech mají tzv. sdílené dan�. Z analýzy da�ových 
položek vyplývá, že k nejvýznamn�jším zdroj�m p�íjm� pat�í DPH, které se podílí na da�ových 
p�íjmech v pr�m�ru necelými 30 %. Podobn� jako u ostatních da�ových p�íjm� lze i u této 
položky ve sledovaném období zaznamenat její postupný r�st. K dalším zásadním položkám 
ovliv�ující objem da�ových p�íjm� pat�í da� z p�íjmu právnických osob (DPPO) a da� z p�íjmu 
fyzických osob (DPFO) ze závislé �innosti.  

K dalším da�ovým p�íjm�m, o kterých však na rozdíl od sdílených daní rozhoduje Zastupitelstvo 
statutárního m�sta Liberec, pat�í místní poplatky (nap�. poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu, poplatek ze ps� atd.). V roce 2006 byly nejvyšší místní poplatky za svoz komunálního 
odpadu (3,6% z celkových da�ových p�íjm�) a poplatek za provozování výherních automat�
(1,3% da�ových p�íjm�). Jejich zavedení a stanovení výše je upraveno v obecních závazných 
vyhláškách. Nezanedbatelným p�íjmem obecních rozpo�t� jsou také správní poplatky (v roce 
2006 3,6% da�ových p�íjm�). 

Neda
ové p�íjmy 
Neda�ové p�íjmy spadají pln� do kompetence Statutárního m�sta Liberce. Zdrojem p�íjm� jsou 
p�evážn� úhrady za poskytované služby a výrobky, pronájem majetku a p�ijaté sank�ní platby. 
Do kategorie neda�ových p�íjm� dále spadají i p�ijaté splátky p�j�ených prost�edk�. Neda�ové 
p�íjmy mají spíše dopl�kový charakter, ale jsou významným zdrojem financování výdajových 
pot�eb m�sta. Nejv�tším zdrojem neda�ových p�íjm� pro m�sto Liberec jsou odvody 
p�ísp�vkových organizací a od roku 2005 p�íjmy z pronájmu pozemk� a nemovitostí. 
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Kapitálové p�íjmy 
Svou náplní a nahodilým charakterem jsou p�edur�eny k financování investi�ních zám�r�
m�sta. Jedná se p�edevším o p�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku, akcií nebo majetkových 
podíl�. Výše kapitálových p�íjm� se odvíjí od rozhodnutí Zastupitelstva m�sta.  

Celková struktura p�íjm� a její zm�ny jsou ovlivn�ny výší kapitálových p�íjm�, které kolísají 
v závislosti na intenzit� prodeje majetku m�sta, a p�ijatých investi�ních dotací z ve�ejných 
rozpo�t�.  

P�ijaté dotace 
P�ijaté dotace zahrnují p�íjmy z prost�edk� od jiných rozpo�t� nebo ze zahrani�í. Analýzu 
dota�ních p�íjm� lze rozd�lit na neinvesti�ní p�ijaté dotace a investi�ní p�ijaté dotace. 

U neinvesti�ních dotací se výše p�ísp�vku zvyšuje až do roku 2004. V roce 2005 dochází 
k poklesu z d�vodu zejména legislativních zm�n (zm�na financování mzdových prost�edk�
školským za�ízením) a �áste�n� i místních podmínek (p�evody z fond� vlastní hospodá�ské 
�innosti - zm�na evidence výnos� z hospodá�ské �innosti). Vysoké investi�ní dotace v roce 
2004 a 2005 souvisí s  investi�ní aktivitou m�sta. Nejv�tší podíl neinvesti�ních dotací je ur�en 
na transfery obyvatelstvu (nap�. dávky sociální pé�e). 
  

Výdaje

Výdaje m�stského rozpo�tu jsou nástrojem realizace zám�r� a pot�eb m�sta. Prost�ednictvím 
sv��ených ve�ejných prost�edk� poskytuje m�sto ve�ejnou službu a napl�uje tak smysl své 
existence. Vývoj b�žných a kapitálových výdaj� odpovídá závazk�m, pot�ebám a investi�ním 
zám�r�m m�sta. U b�žných výdaj� nastává v roce 2005 zna�ný pokles zp�sobený zm�nou 
zasílání dotace na mzdy školským p�ísp�vkovým organizacím, v roce 2006 b�žné výdaje op�t 
rostou. 

Vývoj b�žných a kapitálových výdaj� odpovídá zám�r�m m�sta Liberec. Podíl b�žných výdaj�
na celkových výdajích �iní cca 75%. Kapitálové výdaje tvo�í 25 % celkových výdaj� v roce 2006.  

Nejv�tší podíl na b�žných výdajích dosahují transfery (v roce 2006 �iní 57,3 %), 19,4 % 
b�žných výdaj� m�sto uhradí na platbách za nákup energií a služeb a na mzdové prost�edky 
vydává p�es 11,4 % b�žných výdaj�.  

Kapitálové výdaje p�evyšují �ástku 500 mil. K� ro�n� (v letech 2004 a 2005 se p�iblížily tém��
k 700 mil. K�), p�estože rozpo�et kapitálových výdaj� je schvalován v p�ibližn� polovi�ní výši. 
   
Vývoj b�žných výdaj� v analyzovaném období je standardní a odpovídá legislativnímu vývoji. 
Výše kapitálových výdaj� je pak závislá na možnostech jejich pokrytí provozním p�ebytkem 
a investi�ními dotacemi. 
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Graf 13: Vývoj skute�ných výdaj	 rozpo�tu m�sta v letech 2004 – 2007 (v tis. K�) 

Zdroj: Záv�re�ný ú�et SM Liberec za rok 2004, 2005, 2006 a 2007 

Výdaje rozpo�tu m�sta na rok 2007 dosáhly ve skute�nosti 2 616 138 911 K�, tj. 98,3% 
upraveného rozpo�tu. Z toho b�žné výdaje �inily 1 522 421 684,- K� (pln�ní 98,6%), kapitálové 
výdaje pak 1 093 717 227,- K� (pln�ní 97,8%).  

Ukazatel dluhové služby
Jedním ze základních indikátor� vypovídajícím o hospoda�ení m�sta Liberec je ukazatel 
dluhové služby. Vládním usnesením z roku 2004 o regulaci zadluženosti obcí a kraj� byl 
vytvo�en systém monitoringu a varování místní správy v oblasti její zadluženosti. Byl stanoven 
limit pro ukazatel dluhové služby 30%. 

P�estože v analyzovaném období došlo k rozsáhlejším investicím a rekonstrukcím a Statutární 
m�sto Liberec v každém roce sledovaného období získávalo na pokrytí svých zám�r� úv�r, 
dosahuje ukazatel dluhové služby v letech 2003 až 2005 nízkých hodnot. V roce 2006 došlo 
k p�ekro�ení povolené hranice dluhové služby o 9,95 procentních bod� z d�vodu splácení 
p�j�ených prost�edk�. 

Tabulka 14: Ukazatel dluhové služby v letech 2003 – 2006 

Skute�nost 2003-2006 2003 2004 2005 2006 

da�ové p�íjmy 975 093 974 386 1 081 315 1 208 367

neda�ové p�íjmy 46 953 63 551 108 381 126 014

dotace 194 409 202 931 193 864 206 937

Dluhová základna 1 216 455 1 240 868 1 383 560 1 541 318

úroky 11 799 11 131 10 323 11 300

splátky jistin a dluhopis� 57 555 62 118 51 290 604 412

Dluhová služba 69 354 73 249 61 613 615 712

Ukazatel dluhové služby 5,70% 5,90% 4,45% 39,95%
Zdroj: Rozpo�tový výhled statutárního m�sta Liberec 2007-2012 
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Sestavený rozpo�tový výhled 
B�žné p�íjmy a výdaje rozpo�tového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého 
vývoje a p�edpokládaného vývoje ekonomiky. Saldo b�žného rozpo�tu (provozní p�ebytek) 
dosahuje kladných hodnot a má rostoucí tendenci (od cca 107 do 127 mil. K�). Po ode�tení 
splátek jistiny je rozdíl v letech 2008 až 2012 také kladný ve výši 23,6 – 45,9 mil. K� (krom�
roku 2011 kdy je tento rozdíl záporný, �iní tedy -1,3 mil. K�). 

Tabulka 15: P�ehled hospoda�ení m�sta Liberec v letech 2007 – 2012 

v tis. K� RU 2007 RV 2008 RV 2009 RV 2010 RV 2011 RV 2012 

da�ové p�íjmy 998 515 1 317 621 1 333 115 1 349 655 1 378 767 1 407 310

neda�ové p�íjmy  99 587 91 483 91 803 92 252 92 455 92 455

provozní dotace 272 074 264 283 273 165 282 353 290 824 290 824

b�žné p�íjmy 1 370 176 1 673 387 1 698 083 1 724 260 1 762 046 1 790 589

kapitálové p�íjmy 478 182 80 000 50 000 20 000 20 000 20 000

P�íjmy celkem 1 848 358 1 753 387 1 748 083 1 744 260 1 782 046 1 810 589

b�žné výdaje 1 351 549 1 548 310 1 571 814 1 602 095 1 654 624 1 663 257

kapitálové výdaje 447 917 51 606 49 346 38 299 33 799 33 799

Výdaje celkem  1 799 466 1 599 916 1 621 160 1 640 394 1 688 423 1 697 056
saldo v rozpo�tové 
skladb� (bez fin.) 48 892 153 471 126 923 103 866 93 623 113 533

financování -48 892 -79 205 -94 382 -98 565 -108 754 -88 950

p�íjmy všechny 2 051 796 1 753 387 1 748 083 1 744 260 1 782 046 1 810 589

výdaje všechny 2 051 796 1 679 121 1 715 542 1 738 959 1 797 177 1 786 006

provozní p�ebytek 18 627 125 077 126 269 122 165 107 422 127 332
rozdíl provoz. p�ebytku a 
splátek jistiny -233 703 45 872 31 887 23 600 -1 332 38 382

dluhová základna 1 189 901 1 504 575 1 524 207 1 545 168 1 577 581 1 606 124

dluhová služba 264 732 92 212 105 587 107 928 116 155 94 382
dluhová služba/ dluhová 
základna 22,25% 6,13% 6,93% 6,98% 7,36% 5,88%

Zdroj: Rozpo�tový výhled statutárního m�sta Liberec 2007-2012 

V oblasti b�žných p�íjm� byl upraven vývoj da�ových položek v rámci st�edn�dobého výhledu 
státu. 

Statutární m�sto Liberec tedy m�že v létech 2008 až 2012 využívat prost�edk� b�žného 
rozpo�tu k financování investi�ních výdaj�. Ke zlepšení možností zvýšení investi�ních aktivit 
m�sta pat�í: 
� hledání úspor na stran� b�žných výdaj� m�sta, 
� prodej majetku, akcií a majetkových podíl�, 
� získání dalších mimo�ádných investi�ních dotací a grant� ze státního rozpo�tu, státních 

fond�, fond� Evropské unie �i jiných institucí, 
� využití sdružených prost�edk� - spolupráce s obcemi, sponzory a podnikatelskými subjekty. 
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Volné finan�ní prost�edky
V �ádku „Volné finan�ní prost�edky“ jsou uvedeny hodnoty finan�ních prost�edk�, které m�stu 
z�stanou na financování investi�ních akcí po spln�ní závazk�, aniž by byly ve výhledu 
zapo�teny investi�ní výdaje. 

V následující tabulce je vyjád�en odhad finan�ních tok� v budoucnosti. Tento odhad vychází ze 
stávající legislativy a místních podmínek. 

Tabulka 16: Volné finan�ní prost�edky na investice v letech 2007 – 2012 

v tis. K� RU 2007 RV 2008 RV 2009 RV 2010 RV 2011 RV 2012 

b�žné p�íjmy 1 370 176 1 673 387 1 698 083 1 724 260 1 762 046 1 790 589

b�žné výdaje 1 351 549 1 548 310 1 571 814 1 602 095 1 654 624 1 663 257

provozní p�ebytek 18 627 125 077 126 269 122 165 107 422 127 332

kapitálové p�íjmy 478 182 80 000 50 000 20 000 20 000 20 000

kapitálové výdaje 447 917 51 606 49 346 38 299 33 799 33 799

p�íjmy všechny 2 051 796 1 753 387 1 748 083 1 744 260 1 782 046 1 810 589

výdaje všechny 2 051 796 1 679 121 1 715 542 1 738 959 1 797 177 1 786 006
SALDO v rozpo�tové skladb�
(bez financování) 

48 892 153 471 126 923 103 866 93 623 113 533

financování -48 892 -79 205 -94 382 -98 565 -108 754 -88 950

uhrazené splátky jistiny 252 330 79 205 94 382 98 565 108 754 88 950

volné finan�ní prost�edky 0 74 266 32 541 5 301 -15 131 24 583

Zdroj: Rozpo�tový výhled statutárního m�sta Liberec 2007-2012 

Z p�edcházející tabulky je patrné, že m�sto m�že investovat ve sledovaném období až 74,266 
mil. K� (v roce 2008). V roce 2011 nejsou k dispozici volné finan�ní prost�edky, jelikož m�sto 
v tomto roce plánuje splátku sm�nky �eské spo�iteln� ve výši 40 mil. K�, což je více, než 
v jiných letech sledovaného období. Jinak v ostatních letech jsou z�statky volných finan�ních 
prost�edk� kladné a m�sto je m�že využít k financování svých investi�ních akcí, aniž by 
uvažovalo o cizích finan�ních zdrojích. V roce 2011 musí SML reagovat na zápornou hodnotu 
„volných finan�ních prost�edk�“ nap�íklad jiným rozložením splácení svých závazk� nebo 
využitím cizích zdroj�. 

Obchodní spole�nosti s podílem m�sta 

V následující tabulce je uveden p�ehled obchodních spole�ností s majetkovou ú�astí 
Statutárního m�stem Liberec s uvedením aktuálního obchodního podílu. 

Tabulka 17: Spole�nosti s ú�astí m�sta Liberec 

Název spole�nosti I� P�edm�t �innosti 
Majetkový 

podíl 
Dopravní podnik 
m�sta Liberce, a.s. 

47311975 doprava, dopravní stavby, provozování drah 100% 

Technické služby 
m�sta Liberce, a.s. 

25007017 
Údržba a opravy komunikací, správa ve�ejné 
zelen�, placeného stání a h�bitov�, dopravní 
zna�ení, �išt�ní m�sta, automechanické práce 

100% 

Sportovní areál 
Ješt�d, a.s. 

25437941 

provozování lyža�ských vlek� a lanové dráhy, 
provoz sportovních za�ízení, specializovaný 
maloobchod, ubytovací služby a pohostinství, 
organizování sportovních sout�ží, �innost 
informa�ních a zpravodajských kancelá�í 

100% 
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Název spole�nosti I� P�edm�t �innosti 
Majetkový 

podíl 

Liberecká IS, a.s. 25450131 

zpracování dat, služby databank, správa sítí, 
poskytování telekom. služeb, poradenství v 
oblasti hardware a software, �innost 
technických poradc� v oblasti IT, �innost 
ú�etních poradc�, vedení ú�etnictví, �innost 
podnikatelských, finan�ních, organiza�ních a 
ekonomických poradc�

100% 

Elset, s.r.o. 25421727 
PR služby, reklama, orienta�ní systémy, 
grafické práce 

100% p�es spol. 
Liberecká 

IS,a.s. 

Liberecké výstavní 
trhy, a.s. 

49902725 
kompletní výstavní servis, gastroservis, 
pojišt�ní expozic, odborné konference, 
seminá�e 

100% 

Sportovní areál 
Liberec, s.r.o. 

27075397 
pronájem nemovitostí, byt� a nebytových 
prostor 

100% 

A.S.A. Liberec,  
s.r.o. 

63146746 

nakládání s odpady; nákladní doprava, 
poskytování technických služeb; poskytování 
služeb pro zem�d�lství a zahradnictví; 
provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra�ování 

45% 

Teplárna Liberec, 
a.s. 

62241672 

výroba, rozvod a prodej tepla a elekt�iny; 
správa bytového a nebytového fondu; 
ekonomické a organiza�ní poradenství; rozvod 
a prodej plynu; revize; pronájem prostor 

30% 

TERMIZO, a.s. 64650251 

nakládání s odpady; výroba tepla a elekt�iny; 
podnikání v oblasti nakládání s nebezpe�nými 
odpady; provoz spaloven odpadu; výzkum a 
vývoj v oblasti p�írodních v�d 

10% 

Severo�eská 
vodárenská 
spole�nost, a.s. 

49099469

poradenství v oblasti vodohospodá�ské; 
provozování vodovod� a kanalizací; pronájem; 
provád�ní staveb; nakládání s nebezpe�nými 
odpady 

8,6% 

�SAD Liberec, a.s. 25045504 
silni�ní doprava; zasilatelství; opravy silni�ních 
vozidel; provozování odstavných ploch 

7,1% 

Zdroj: Zpracovatel, http://www.liberec.cz/pages/obcan/spolecnosti/majoritni.htm
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Tabulka 18: Finan�ní analýza m�sta Liberec ve vztahu k p�edkládání IPRM (v tis. K�) 

OBDOBÍ (ú�etní rok): 2006 2007 2008 2009 2010

• ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B�žné p�íjmy celkem75 1 565 083 1 596 674 1 518 902 1 698 083 1 724 260

Kapitálové p�íjmy a 
p�ijaté investi�ní 
dotace76

945 289 1 034 378 148 066 62 500 31 000

Financování -489 182 -23 961 199 261 -139 423 -114 866

P�íjmy celkem 2 510 372 2 631 052 1 666 968 1 748 083 1 744 260

B�žné výdaje 1 507 634 1 522 422 1 451 575 1 571 814 1 602 095

Kapitálové výdaje 515 909 1 093 717 414 654 4 9346 38 299

Výdaje celkem 2 023 543 2 616 139 1 866 229 1 621 160 1 640 394

• Financování 

Použité prost�edky 
z dlouhodobých úv�r� a 
dluhopis�  

61 603 32 413 223 989 0 0

Splátky a tvorba 
umo�ovacích fond�
 dlouhodobých úv�r� a 
dluhopis�

604 412 139 609 190 739 221 376 237 423

                                               
75  Da�ové p�íjmy, neda�ové p�íjmy, neinvesti�ní transfery z vyšších rozpo�t�
76  Dotace bez dotací na IPRM 
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OBDOBÍ (ú�etní rok): 2006 2007 2008 2009 2010

• NEJV�TŠÍ AKTUÁLNÍ ZDROJE KAPITÁLOVÝCH P�ÍJM� A INVESTI�NÍCH DOTACÍ* 

Zdroj prodej majetku prodej majetku prodej majetku prodej majetku prodej majetku 

Ú�el      

Forma/výše spoluú�asti      

Objem 762 781 331 192 148 066 62 500 31 000

Zdroj 
Liberecký kraj všeobecná pokladní 

správa 
všeobecná pokladní 
správa 

státní rozpo�et státní rozpo�et 

Ú�el 
p�ípravy MS v klasickém 
lyžování 2009 

p�ípravy MS v klasickém 
lyžování 2009 

výstavba 254 bytových 
jednotek – MS 2009 

sanace skládky úspory energie, 
zateplování ZŠ a MŠ 

Forma/výše spoluú�asti dotace dotace dotace dotace dotace 

Objem 20 000 39 125 100 000 56 800 41 900

Zdroj Liberecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj státní rozpo�et 

Ú�el 
p�ípravy MS v klasickém 
lyžování 2009 

p�ípravy MS v klasickém 
lyžování 2009 

výstavba sportoviš� ve 
Vesci - MS 2009 

úspory energie, 
zateplování ZŠ a MŠ 

Forma/výše spoluú�asti dotace dotace dotace dotace 

Objem 57 500 65 000 23 500 6 500

Zdroj státní rozpo�et 

Ú�el 
úspory energie, 
zateplování ZŠ a MŠ 

Forma/výše spoluú�asti dotace 

Objem 5 500
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OBDOBÍ (ú�etní rok): 2006 2007 2008 2009 2010

• NEJV�TŠÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTICE)77

Název a objem 

P�íprava MS v 
klasickém lyžování 
2009 + výkup pozemk�
(180 mil. K�) 

P�íprava MS v 
klasickém lyžování 2009 
+ výkup pozemk� (35,5 
mil. K�) 

P�íprava MS v 
klasickém lyžování 
2009 + výkup pozemk�
(267 mil. K�) 

Rekonstrukce 
p�ístupové komunikace 
na Ješt�d (29,6 mil.) 

ZŠ Jablo�ová, Lesní, 
Vrchlického a MŠ 
Kamarád - úspora 
spot�eby energie (59,8 
mil. K�) 

Název a objem 
Výstavba h�išt (19,5 mil. 
K�) 

Rekonstrukce ulic (22,5 
mil. K�) 

Výstavba h�iš� (13,3 
mil. K�) 

MŠ Stromovka, MŠ 
Malínek, MŠ Sluní�ko – 
realizace úspor energie 
(14 mil. K�) 

Název a objem 
Nákup dopr. prost�edk�
DPML (30 mil. K�) 

Regenerace sídliš�
(10,8 mil. K�) 

Rekonstrukce 
p�ístupové komunikace 
na Ješt�d (28 mil. K�) 

Zlaté návrší-sanace 
skládky (39,4 mil. K�) 

Název a objem 
Rekonstrukce škol. 
za�ízení (36 mil. K�) 

Oprava �OV (10 mil. 
K�) 

Rekonstrukce mostu 
Letná (42,3 mil. K�) 

  

Název a objem 
Po�ízení 413 bytových 
jednotek (42 mil. K�) 

MŠ Jabl��ka, MŠ 
Motýlek – realizace 
úspor energie (10 mil 
K�) 

  

Název a objem   
Zlaté návrší-sanace 
skládky (39,4 mil. K�) 

  

Zdroj:Statutární m�sto Liberec, Rozpo�tový výhled statutárního m�sta Liberec 2007-2012 

                                               
77  Bez IPRM 

Příloha usnesení č. 225/2016



Koncept IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

- 86 -

Shrnutí

• P�ebytkový rozpo�et v letech 2006 a 2007. 

• Hodnota ukazatele dluhové služby je pr�m�rná a dosahuje cca 6-8 % 
z povolené 30ti procentní p�edepsané hranice a do budoucnosti se snižuje. 

• Hospoda�ení m�sta je zatížené pom�rn� velkými závazky do budoucna.  

• Provozní p�ebytek dosahuje kladných hodnot a m�stu z�stávají finan�ní 
zdroje na investi�ní výdaje. 

• Pro m�sto Liberec mohou být kritické roky 2010 až 2011, podle toho, jakým 
zp�sobem se vypo�ádá se svými závazky. 
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1.3. SWOT analýza

Silné stránky 

+ šesté nejv�tší m�sto v �R, sídlo Krajského ú�adu Libereckého kraje a centrum 
Euroregionu Nisa 

+ výhodná geografická poloha m�sta (blízkost SRN, Polska, i hl. m�sta Prahy)  

+ dobré napojení rychlostní komunikací R 35/R 10 na sí� dálnic a rychlostních silnic v �R 

+ mírný nár�st porodnosti v posledních letech, pozitivní vývoj úmrtnosti, vyšší imigrace 

+ atraktivní m�sto pro obyvatele 

+ ocen�ní titulem nejlepší m�sto pro život v �R (anketa Hospodá�ských novin, leden 
2008) 

+ potenciál pro rozvoj výzkumu a vývoje (Technická univerzita) 

+ silná tradice pr�myslu (zpracovatelský pr�mysl, plasty, textil, strojírenství) 

+ existence malého a st�edního podnikání 

+ Liberec není vázán na velké podniky, které by v p�ípad� problém� byly ohrožením pro 
ekonomiku (zam�stnanost je vázána na malé a st�ední podniky) 

+ dobré hospodá�ské výsledky v�tšiny velkých firem v Liberci 

+ silný finan�ní sektor 

+ dostatek kancelá�ských prostor 

+ silná pozice libereckých stavebních firem 

+ nižší pr�m�rné mzdy v pr�myslových podnicích 

+ rozvoj obchodních a pr�myslových zón a obchodních center, klesající míra 
nezam�stnanosti 

+ rozvoj pracovních p�íležitostí pro zdravotn� postižené 

+ vznik Centra vzd�lanosti Libereckého kraje 

+ dobrá dopravní dostupnost ve�ejnou hromadnou dopravou 

+ vytvo�ení generelu cyklistické dopravy 

+ p�íznivé podmínky pro podnikání v cestovním ruchu 

+ potenciál pro rozvoj odv�tví vázaných na CR (MS 2009, TIPSPORT ARÉNA) 

+ existence informa�ních center pro podnikatele (Euroinfo, CzechInvest, OHK) 

+ komunitní plánování sociálních služeb m�sta Liberce 

+ vyhovující kvalita poskytovaných sociálních služeb 

+ široká nabídka volno�asových aktivit 

+ špi�ková krajská nemocnice se specializovanými odd�leními  

+ dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje 

+ vyhovující stav a pokrytí dostupnosti jednotlivých druh� zdravotnických služeb 

+ bohatá nabídka mimoškolních aktivit pro žáky a studenty škol 

+ široká nabídka st�edních škol a u�iliš�

+ mezinárodní spolupráce na základních a st�edních školách (výuka jazyk�, stáže 
v zahrani�í)  

+ p�ítomnost univerzity nabízející technické, ekonomické, p�írodní a humanitní obory 

Příloha usnesení č. 225/2016



IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

- 88 -

+ dobrá uplatnitelnost absolvent� na trhu práce 

+ kapacita škol pro rozvoj dalšího a celoživotního vzd�lávání 

+ množství p�írodních památek 

+ sousedství s CHKO Jizerské hory 

+ rekrea�n� využitelná vodní nádrž v centru m�sta 

+ velký po�et kulturních institucí a pestrá nabídka kulturního programu 

+ infrastruktura pro sport a volno�asové aktivity 

+ dostatek ubytovacích kapacit 

+ výstavba nových byt�

+ nové plochy pro bydlení zanesené v územním plánu 

+ od roku 2002 existence M�stského fondu rozvoje bydlení Statutárního m�sta Liberce 
na podporu bytové výstavby, technické infrastruktury a komunikací 

+ aktivní �innost NNO 

Slabé stránky 

− vylid�ování m�stského centra a proces suburbanizace 

− velcí zam�stnavatelé mají sídla mimo Liberec 

− nízká p�idaná hodnota ve zpracovatelském pr�myslu 

− jednooborové zam��ení v pr�myslové zón� Jih (nebezpe�í destabilizace trhu práce) 

− potenciální problémy v textilním pr�myslu 

− nízká produktivita práce vyjád�ená tržbami pr�myslové �innosti na 1 zam�stnance 

− malý po�et podnikatelských subjekt� v dopl�kových službách cestovního ruchu 

− nedostatek výrobních prostor pro podnikatele 

− nevyužité Kate�inské údolí v územním plánu pro pr�mysl 

− nedostatek p�ipravených menších ploch pro podnikatele mimo zónu ve vlastnictví 
m�sta  

− malé zastoupení libereckých firem v hospodá�ských komorách 

− nedostate�ná komunikace mezi ve�ejným sektorem a podnikateli 

− nízká informovanost podnikatel� o možnostech dotací 

− špatná orientace v problematice ve�ejné podpory a ve�ejných zakázek 

− nevyhovující stav 757 km místních komunikací na území m�sta  

− nevyhovující �ešení dopravy v centrální zón�  

− nedostatek parkovacích míst 

− neuspokojivý stav p�ších komunikací ve m�st�

− nedostate�n� rychlá obnova vozového parku MHD 

− nevyhovující spojení do východních �ech a na Moravu 

− nízký podíl obyvatel napojených na ve�ejnou kanalizaci a �istírnu odpadních vod 

− vysoká cena za teplo z centrálního zdroje vytáp�ní 

− nedostatek dom� s pe�ovatelskou službou 

− nedostatek nízkoprahových center 
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− v komunitním plánu nejsou p�ímo angažováni lidé z dalších oblastí (zdravotnictví, 
bydlení, školství apod.) 

− nedostatek pedagog� se speciálním zam��ením na p�edškolní výchovu 

− špatný technický stav n�kterých budov mate�ských a základních škol, zahrad, školních 
h�iš� (v�. jídelen a kuchyní, bazén� apod.) 

− havarijní stav n�kterých památkových objekt�

− nevyhovující technický stav kin 

− zánik tradice výstavnictví  

− špatná kvalita n�kterých stravovacích za�ízení  

− vyšší kriminalita v místech zvýšeného pohybu osob 

− malé množství produkt� cestovního ruchu zam��ených na konkrétní cílové skupiny  

− nízký podíl ve�ejné zelen� na obyvatele  

− výrazn� vyšší m�rné emise na obyvatele u tuhých látek a t�kavých organických látek, 
emise z dopravy  

− nízký podíl materiálového využití n�kterých složek komunálních odpad�

− absence zpracovatelských kapacit (autovraky, p�enosné zdroje proudu) 

− staré zát�že (pr�myslové areály, skládky) 

− velké ztráty tepla v rozvodech tepla 

− nedostate�ná tepelná izolace velkého po�tu budov   

− vyšší podíl byt� užívaných pouze pro p�echodné ubytování 

− neuspokojená poptávka p�edevším mladých rodin po bytech 

− r�st cen nemovitostí  

− chyb�jící kanalizace v okrajových �ástech m�sta 

− nevyvážený systém financování zdravotní pé�e vyzna�ující se mj. podfinancováním 
investi�ních pot�eb 

P�íležitosti

� stále rostoucí atraktivita m�sta 

� r�st po�tu obyvatel m�sta (zvyšující se p�irozený p�ír�stek) 

� p�ihlášení nerezident� k trvalému pobytu ve m�st� Liberec 

� zm�ny územního plánu a identifikace nových ploch pro bydlení 

� rostoucí spolupráce podnikatelského a ve�ejného sektoru 

� uplatn�ní absolvent� Technické univerzity v libereckých podnicích 

� rostoucí p�íjmy z cestovního ruchu 

� zlepšování dopravního napojení Liberce na sí� rychlostních silnic a dálnic v �R 
i zahrani�í (SRN) 

� dobudování obvodové m�stské sb�rné komunikace 

� úsp�šné etablování Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje 

� koncentrace technických a stavebních památek industriální architektury 

� rozvoj spolupráce zdravotnických a sociálních služeb 

� podpora pro d�ti ze sociáln� znevýhodn�ných skupin a rodin a jejich integrace do 
p�edškolních za�ízení 
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� pé�e o životní prost�edí zapojením do národních i evropských program�

� zvýšení kapacity spalovny pro energetické ú�ely 

� využívání alternativních zdroj� energie 

� po�ádání mistrovství sv�ta v klasickém lyžování v roce 2009 

� podpora zdravého životního stylu a zdravotní prevence a �innosti NNO 

Ohrožení 

! stárnutí populace 

! zvyšování nárok� na zdravotní pé�i v d�sledku stárnutí obyvatel 

! nízká míra spolupráce a koordinace sociálních a zdravotních služeb a za�ízení 

! velký prodej m�stského majetku 

! finan�ní náro�nost po�ádání MS 2009 

! silná orientace na automobilový pr�mysl, nebezpe�í recese, destabilizace trhu práce 

! velké nároky na „dovednosti“ zam�stnanc� silných zahrani�ních firem 

! nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce, nedostatek kvalifikovaných sil v oboru 
strojník a plastiká�  

! neochota podnikatel� absolvovat zdlouhavou administrativu pro p�ípravu projekt� z EU 

! nízký zájem absolvent� pedagogických fakult o práci na ZŠ, p�íliš vysoké procento 
pedagog� z �ad d�chodc�

! nár�st zem�d�lsky neobd�lávaných a zar�stajících / zaplevelených ploch 

! nár�st opušt�ných a nevyužívaných výrobn� skladovacích ploch (brownfields) 

! úbytek a ohrožování vodních ploch 

! úbytek a ohrožení lesních porost� a destabilizace p�dy v p�írodním parku Ješt�d 

! povod�ová rizia v n�kterých lokalitách (Machnín, Vratislavice) 

! nedostate�ná p�irozená reten�ní schopnost krajiny 

! p�ekra�ování imisních limit�  

! zvyšování produkce komunálních odpad�

! nedostatek praktických léka��, stomatolog�, vybraných specialist� a st�edního 
zdravotnického personálu a nedostatek finan�ních prost�edk� ve zdravotnictví 
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1.4. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje m�sta a zd	vodn�ní 
výb�ru zóny 

M�sto Liberec p�edstavuje významné ekonomické, kulturní, historické a vzd�lanostní centrum. 
M�sto se díky svému kulturnímu, historickému i p�írodnímu bohatství profiluje jako významná 
turistická destinace, která usiluje o zvyšování kvality života svých ob�an� zlepšováním kvality a 
dostupnosti ve�ejných služeb, zlepšováním kvality životního prost�edí i zlepšením podmínek pro 
podnikání a minimalizaci nezam�stnanosti. 

Výsledky socioekonomické analýzy a SWOT analýzy identifikují jak potenciál r�stu m�sta, tak 
slabé stránky a hrozby, jež tento potenciál rozvoje limitují.  

Tabulka 19: Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje m�sta - Demografická struktura 

Trendy Odhadovaný vývoj

Dlouhodobá stagnace 
po�tu obyvatel 

P�estože se zrychluje r�st populace v �R, ve výhledu 10ti let 
z d�vodu zvyšování porodnosti, statistické výhledy hovo�í 
o trendu snižování po�tu obyvatel. 

Naopak však posiluje migrace. V roce 2007 dosáhlo kladné 
migra�ní saldo v �R nejvyšších hodnot po 2. sv�tové válce 
a m�sto Liberec je toho dokladem. 

Stárnutí obyvatelstva Zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní pé�e zvyšuje 
pr�m�rný v�k obyvatel, porodnost však nezajiš�uje minimáln�
stejnom�rný trend r�stu po�tu d�tí, což snižuje p�íliv 
potenciálních ekonomicky aktivních osob generujících 
ekonomické hodnoty, ale naopak zvyšuje podíl osob vyžadující 
výdaje na zajišt�ní zdravotní a sociální pé�e. 

Zdroj: Zpracovatel 

Tabulka 20: Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje m�sta - Ekonomický rozvoj 

Trendy Odhadovaný vývoj

Vysoká koncentrace 
podnikatelských subjekt�

Vzhledem k významné geografické poloze u hranic se Spolkovou 
republikou N�mecko je m�sto Liberec atraktivním místem pro 
podnikání v �ad� obor�. Problémem je však špatný technický 
stav komunikací, špatné silni�ní napojení m�sta na významné 
komunikace a intenzivní silni�ní doprava zat�žující celé m�sto. 

O podporu podnikatel� se m�sto snaží prost�ednictvím 
spolupráce s Okresní hospodá�skou komorou, nabídkou 
nevyužitých prostor nemovitostí, spoluprácí s Ú�adem práce 
v Liberci apod. 

Vyšší míra 
nezam�stnanosti 

Vývoj míry nezam�stnanosti bude odpovídat vývoji v celé 
republice. Vyšší míra je daná i razantní restrukturalizací podnik�
v 90. letech minulého století.Po�et volných pracovních míst bude 
nadále nízký. 

Zdroj: Zpracovatel 
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Tabulka 21: Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje m�sta - Sociální integrace 

Trendy Odhadovaný vývoj

Sociální pé�e Pokra�ování v komunitním plánování sociálních služeb 
a podpora p�i žádosti o získávání finan�ních podpor z ve�ejných 
fond�. 

Do budoucna lze po�ítat se zvyšováním po�tu klient�
pe�ovatelských služeb, domov� pro seniory apod. Je proto t�eba 
také kalkulovat se vzd�lávacími obory pro zajišt�ní 
kvalifikovaného personálu a dále také vytvá�et vhodné podmínky 
pro zkvalitn�ní života osob nemohoucích nebo s postižením. 

T�eba je také zajistit kvalitní komunikace 
umož�ující bezbariérový pohyb, ale i podporu zájmových skupin 
a vytvá�ení p�íjemných klidových zón s m�stskou zelení. 

Vzd�lanostní struktura 
obyvatelstva 

Problémem vzd�lávací soustavy je v n�kterých p�ípadech 
zastaralé materiální vybavení škol pro možnosti využití 
moderních metod výuky a také špatný technický stav n�kterých 
budov. 

M�sto nabízí kvalitní i dostupné vzd�lávání na všech úrovních, 
nicmén� vzhledem k situaci na lokálním trhu práce dochází 
k nesouladu mezi nabídkou a poptávkou.  

Zdravotnictví Vzhledem ke zdravotní reform� lze o�ekávat mírné snížení 
nemocnosti a tedy i pacient�, naopak stále rostou požadavky na 
kvalitu a dostupnost zdravotní pé�e. 

Zdroj: Zpracovatel 

Tabulka 22: Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje m�sta - Životní prost�edí 

Trendy Odhadovaný vývoj

Kvalita ovzduší Liberec je m�sto se zhoršenou kvalitou životního prost�edí, což je 
dáno jak geografickou polohou m�sta, tak také vysokou 
intenzitou silni�ní dopravy. M�sto má vypracovaný program na 
snižování emisí a imisí zam��ený na omezování zdroj�
zne�išt�ní, zintenzivn�ní pé�e o ve�ejnou zele� a její výsadbu. 

Ochrana p�írody V okolí m�sta se vyskytuje vyšší podíl chrán�ných oblastí 
s jedine�nými krajinnými prvky, faunou a flórou. Je proto t�eba 
pokra�ovat v obnov� p�vodních lesních porost�, zajiš�ovat 
�išt�ní lesa i zdravotní t�žbu. 

Vzhledem k rizikovým krajinným prvk�m v podob� skalních 
masiv� a možnosti povodní je t�eba také tato rizika minimalizovat 
a zajistit kvalitní informa�ní systém obyvatelstva 

Inženýrské sít� Napojení obyvatelstva na inženýrské sít� je dosta�ující. Do 
budoucna  je t�eba usilovat o implementaci obnovitelných zdroj�
energie. 

Zdroj: Zpracovatel 
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Tabulka 23: Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje m�sta - P�itažlivá m�sta 

Trendy Odhadovaný vývoj

Ve�ejná prostranství a 
m�stská zele�

M�sto vzhledem ke své velikosti a historickému vývoji disponuje 
dv�ma m�stskými jádry v Podmoklech a v okolí zámku, na které 
navazují další komunikace, parky i lesoparky. 

Zelené plochy ve m�st� tvo�í zna�ný podíl na rozloze m�sta, za 
jejich pé�i m�sto odpovídá. Vzhledem k dlouhé zanedbanosti 
v minulých letech dosud nedošlo ke komplexní rekultivaci 
a obnov�. Parky a lesoparky vyžadují instalaci nového mobiliá�e 
i následnou pr�b�žnou pé�i. 

Kultura a volný �as M�sto Liberec disponuje širokou nabídkou kulturních 
i historických zajímavostí. M�sto podporuje rozvoj kulturních 
aktivit prost�ednictvím svých p�ísp�vkových organizací 
i spoluprací s neziskovým sektorem, ve které bude i nadále 
pokra�ovat. .  

Volný �as a sport Nabídka sportovních p�íležitostí je veliká, nicmén� je sm��ována 
p�edevším na organizované kluby. Ve m�st� stále citeln� chybí 
cyklo a in-line trasy a d�tské dopravní h�išt�. 

Cestovní ruch Po�et nemovitých památek ve m�st� je vysoký, �emuž také 
odpovídají nároky na obnovu a pé�i. N�které turistické atrakce ve 
m�st� již byly zrekonstruovány, nicmén� jiné stále na obnovu 
�ekají. 

Brownfieldy Ve m�st� existuje �ada nevyužitých pozemk� a nemovitostí, 
které chátrají, ztrácejí svou hodnotu a negativn� p�sobí na okolí.  

M�sto vypracovalo seznam brownfields ve vlastnictví m�sta 
i v soukromém vlastnictví, které podnikatel�m nabízí k využití. Do 
budoucna by se m�l po�et t�chto nevyužívaných objekt�
snižovat. 

Zdroj: Zpracovatel 

Tabulka 24: Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje m�sta - Dostupnost a mobilita 

Trendy Odhadovaný vývoj

Doprava V rámci dopravy lze o�ekávat investice m�sta do komunikací ve 
špatném technickém stavu, zvýšení bezpe�nosti dopravy a do 
tvorby cyklotras a cyklostezek. 

Zdroj: Zpracovatel 

Tabulka 25: Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje m�sta - Správa v�cí ve�ejných 

Trendy Odhadovaný vývoj

Kvalita ve ve�ejné správ� M�sto implementuje �adu moderních metod zvyšování kvality 
výkonu ve�ejné správy a podporuje implementaci elektronické 
ve�ejné správy.   

Samostatná p�sobnost Do samostatné p�sobnosti m�sta pat�í záležitosti, které jsou 
v zájmu m�sta a jeho ob�an�, pokud nejsou zákonem sv��eny 
kraj�m nebo pokud nejde o p�enesenou p�sobnost orgán� m�sta 
nebo o p�sobnost, která je zvláštním zákonem sv��ena správním 
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Trendy Odhadovaný vývoj

ú�ad�m jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do 
samostatné p�sobnosti m�sta sv��í zákon.  

M�sto v samostatné p�sobnosti ve svém územním obvodu 
pe�uje v souladu s místními p�edpoklady a s místními zvyklostmi 
o vytvá�ení podmínek pro rozvoj sociální pé�e a pro 
uspokojování pot�eb svých ob�an�. Jde p�edevším 
o uspokojování pot�eby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, 
dopravy a spoj�, pot�eby informací, výchovy a vzd�lávání, 
celkového kulturního rozvoje a ochrany ve�ejného po�ádku. 

Provozn�-organiza�ní 
�innost ú�adu 

Pro zajišt�ní každodenního bezproblémového výkonu ve�ejných 
služeb je t�eba zajistit �adu provozních �inností, které souvisí 
s poskytováním informací, spoluprací s jinými organizacemi, 
p�ípravou slavností a akcí po�ádaných m�stem, organizací 
informa�ních systém� a softwar�, správou webových stránek 
m�sta, správou majetku, �ízením spisové a archivní služby 
m�sta. 

Zdroj: Zpracovatel 

Vzhledem k multidisciplinárnímu zam��ení povinností a odpov�dnosti územní samosprávy, 
existují v každém odv�tví témata, která by vyžadovala zlepšení. Výše zmín�ný vý�et poukazuje 
na takové problémy, které se p�ímo nebo nep�ímo dotýkají šesti prioritních oblastí IPRM.   

Výb�r výsledné lokality, kam by m�ly sm��ovat ve�ejné finan�ní prost�edky ze strukturálních 
fond� Evropské unie, vychází z p�edpokladu zachování n�kolika zásad: 

• soubor logicky provázaných projekt� generujících synergický efekt 

• p�ínos pro co nejv�tší skupiny obyvatel 

• bude napl�ovat strategickou vizi m�sta dle Strategie rozvoje SML (zajistí tvorbu kvalitního 
a lákavého prost�edí pro obyvatele i návšt�vníky), tzn. bude usilovat o zlepšení 
kulturního a spole�enského života ve m�st� a zvýšení atraktivnosti m�sta svým 
�istým a upraveným prost�edím. 

V souladu se strategickou vizí klí�ového dokumentu m�sta v podob� Strategie rozvoje SML bylo 
pro výb�r zóny IPRM vybráno kritérium „území s vysokým potenciálem r	stu“. Zvolená zóna 
byla stanovena na základ� napln�ní následujících ukazatel� dle Metodického pokynu 
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v podob�: 

1. vysoká koncentrace ekonomických aktivit, 

2. vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb, 

3. vysoká koncentrace vzd�lávacích aktivit, 

4. vysoký význam pro zajišt�ní zdravotních, sociálních, kulturních a vzd�lávacích pot�eb 
obyvatel, 

5. vysoký inova�ní potenciál.  

Příloha usnesení č. 225/2016



IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

- 95 -

2. Popis zóny 

2.1. Kvantitativní i kvalitativní popis zóny 

Na základ� provedené socioekonomické analýzy Statutárního m�sta Liberec a z ní 
vyplývající SWOT analýzy, i s ohledem na priority Liberce v oblasti rozvoje m�sta, se pro 
ú�ely zpracování Integrovaného plánu rozvoje m�sta Liberec sm��ujícího do Regionálního 
opera�ního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních 
center, se vymezuje zóna „Lidové sady“.  

Zóna p�edstavuje �ást území Statutárního m�sta Liberec o rozloze p�ibližn� 1,7 km2, které se 
rozprostírá v místní �ásti Liberec I – Staré m�sto a Liberec XIV – Ruprechtice, sm�rem na 
severovýchod od centra m�sta až k úpatí Jizerských hor. Obvod této zóny dosahuje tém��
6,5 km. 

Tato zóna spl�uje následujících p�t vstupních kritérií: 
• vysoká koncentrace ekonomických aktivit, 
• vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb, 
• vysoká koncentrace vzd�lávacích aktivit, 
• vysoký význam pro zajišt�ní zdravotních, sociálních, kulturních a vzd�lávacích pot�eb 

obyvatel, 
• vysoký inova�ní potenciál.  

Zóna Lidových sad� je proto charakterizována jako území s vysokým potenciálem r	stu. 

Zóna je tvo�ena m�stskými t�ídami, ulicemi, nám�stími, parky, m�stskou zelení i vodními 
plochami. Lokalita krom� toho hostí významné instituce, a to jak v oblasti cestovního ruchu 
a volno�asových aktivit (ZOO, Botanická zahrada, Kulturn� spole�enské centrum Lidové 
sady, lesní koupališt�, m�stské lázn�, Severo�eské muzeum, plavecký bazén, d�tský 
koutek, poz�statky amfiteátru), tak v oblasti sportu (golf centrum, tenisový areál, h�išt� pro 
lukost�elbu), vzd�lávání (Technická univerzita Liberec, St�ední pr�myslová škola strojní 
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Základní škola a Mate�ská škola pro sluchov�
postižené, ZŠ Lesní, ZŠ Husova, ZŠ 5. kv�tna, Centrum vzd�lanosti Libereckého kraje - 
za�ízení pro další vzd�lávání pedagogických pracovník�) a zdravotnictví (Centrum lé�ebné 
rehabilitace Liberec s.r.o., poliklinika Medicentrum). Vedle výše zmín�ného je sídlem mnoha 
spole�ností a podnikatelských subjekt�.  

Problémem zóny je stav v�tšiny uvedených za�ízení a vyvstává tedy pot�eba jejich 
rekonstrukce a modernizace. Existuje n�kolik možných východisek, jak by se mohla tato 
situace �ešit. Od možnosti p�ijetí komplexního urbanistického �ešení, p�es spole�né �ešení 
otázek infrastruktury a dopravy až k možnostem vytvá�ení ucelených produkt� cestovního 
ruchu a tvorby dalších tzv. „m�kkých“ projekt�. Jednozna�nou výhodou je spole�ný postup 
všech zainteresovaných subjekt�. 

Nám�stí, m�stské t�ídy a historické parky jsou rovn�ž obecn� nepostradatelnými 
a neopomenutelnými m�stotvornými prvky. Zmín�né prostory pat�í mezi nejvýznamn�jší 
a jedny z nejstarších prostor� m�sta. Jejich sou�asný stav však neodpovídá jejich 
urbanistické a kulturní hodnot� ani aktuálním pot�ebám obyvatel m�sta. Stav n�kterých 
budov, špatný stav komunikací a chodník�, zastaralá zele�, chyb�jící mobiliá� atd. nejsou 
p�íliš dobrou vizitkou m�sta, které chce lákat nové návšt�vníky za ú�elem poznání 
p�íjemného prost�edí. Nejvýznamn�ji se toto projevuje v parcích a lesoparcích, kde absence 
mobiliá�e prakticky vylu�uje rekrea�ní využití tohoto významného prvku zelen�. 
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Území Lidových sad� je, zejména o víkendech a za hezkého po�así, významn� dopravn�
zatíženo. �ást zóny pat�í do p�ipravovaného projektu vnit�ního m�stského okruhu. Vzhledem 
k rekrea�nímu charakteru Lidových sad� a nástupu do Jizerských hor zde rovn�ž existuje 
velký prostor pro rozvoj cykloturistiky. Cyklostezky však chybí a je nutné odd�lit chodce od 
cyklist� a zajistit tak jejich bezpe�nost.  

Zám�rem m�sta je zatraktivn�ní prost�edí vybrané zóny pro obyvatele a návšt�vníky m�sta, 
dále efektivn�jší využívání ploch a objekt�, které nejsou využívány v souladu se svým 
potenciálem a obnovení funkcí regenerovaných ploch k ve�ejnému využití, zvýšení 
návšt�vnosti m�sta, dále rozvoj vzd�lanosti, ekonomiky a cestovního ruchu, rozvoj pé�e 
o zdraví a zdravý životní styl, rozvoj pohybových aktivit a sociální integrace. 

2.1.1. Lokalizace zóny v rámci m�sta 

Na následující map� m�sta Liberec je �ervenou linií vyzna�ena zóna Lidových sad�.  

Obrázek 9: Lokalizace zóny Lidových sad	 na map� m�sta 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec 
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Zóna Lidové sady zahrnuje pouze �ást území m�sta a je vymezena následovn�: 

Zóna Lidové sady je vymezena jižn� �ástí ulice Wolkerova (od k�ižovatky s ulicí Sosnovou a 
zejména ulicí Husovou, západn� pak ulicemi Klostermannova, Masarykova, Šamánkova až 
k Tržnímu nám�stí. Odtud hranice zóny pokra�uje zpo�átku mírn� severovýchodn� ulicemi 
Budyšínská, Durychova, kolem Štefánikova nám�stí ulicí Generála Píky. Dále severn� kolem 
Žižkova nám�stí po ulici Horská, odtud jihovýchodn� ulicí Javorová. Následuje severní sm�r 
po ulici Purky�ova, p�es ulici Elišky Krásnohorské, dále východn� ulicí U Trianglu, severn�
p�es ulice P�írodní a U Koupališt�. Dále pak po lesní komunikaci p.p.�. 2088/2 a poté po 
lesní komunikaci p.p.�. 2261/1, kde se na východní stran� zóna rozši�uje až na východní 
hranici pozemku 1705.), dále po jižní hranici pozemku par. �. 2262/15 k pozemku par. �. 
2088/1 a dále jihozápadn� po východní hranici pozemku par. �. 1719/1 ke komunikaci 
NN534 a zp�t na  ulici Alšova a Sosnová. 

Základní demografická východiska 

Ve dvou m�stských �ástech, na jejichž území se rozprostírá zóna Lidové sady, bylo v roce 
2001 registrováno cca 17,5% obyvatel celého m�sta, z to v místní �ásti: 

� Liberec I - Staré M�sto: 9 134 obyvatel 
� Liberec XIV - Ruprechtice: 8 216 obyvatel 

Na základ� podklad� získaných z databáze �SÚ dosahuje po�et obyvatel zóny Lidových 
sad	 p�ibližn� 3 600 osob. Podklady pocházejí ze SLDB 2001. P�estože p�esný po�et 
obyvatel není zjistitelný z toho d�vodu, že n�které hrani�ní základní sídelní jednotky 
sledované statistickým ú�adem p�esahují za hranici zóny, skute�ný po�et obyvatel se bude 
od odhadu odlišovat jen minimáln�.  

Krom� trvale bydlících do zóny denn� zavítají stovky ob�an� a návšt�vník� za pracovními 
povinnostmi, za vzd�láním �i zábavou. O víkendech, svátcích a za dobrého po�así se jedná 
�ádov� o tisíce návšt�vník� zóny denn�. 

Celkový pohyb populace se skládá ze dvou složek, a to z p�irozeného pohybu a migra�ního 
pohybu obyvatel. P�irozený pohyb obyvatelstva je dán rozdílem po�tu narozených 
a zem�elých (tzv. p�irozený p�ír�stek obyvatelstva). 

Tabulka 26: Vývoj po�tu obyvatel m�stských �ástí dle údaj	 ze s�ítání obyvatel  

Obec, �ást obce 1900 1950 1961 1970 1980 1991 2001  

Liberec 79 470 69 663 78 193 84 046 95 924 101 162 99 102

Liberec I - Staré M�sto 34 099 30 523 36 716 39 904 11 858 10 080 9 134

Liberec XIV - Ruprechtice 2 675 3 338 3 770 6 477 9 605 8 628 8 216

Zdroj: �SÚ 

Po�et obyvatel Starého M�sta od po�átku 20. století klesal. Nár�st po�tu obyvatel byl 
zaznamenán p�i s�ítání obyvatel v roce 1970, ale již o deset let pozd�ji po�et obyvatel klesl 
o 28 tisíc. Pokles byl zp�soben rozr�stáním m�sta, tvorbou pracovních p�íležitostí v jiných 
�ástech m�sta a celkovým procesem suburbanizace. 

Opa�ný trend zaznamenala místní �ást Ruprechtice, ve které se po�et obyvatel, také 
zásluhou nízké po�etní základny, zn�kolikanásobil.  
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Od roku 1992 dochází k poklesu po�tu obyvatel, jak v uvedených místních �ástech, tak 
v celém Liberci.  

Z d�vod� p�evýšení po�tu narozených nad zem�elými a vyšší intenzit� imigrace než 
emigrace dosahuje celkový pohyb obyvatelstva od roku 2004 kladných hodnot, což se 
projevuje v r�stu po�tu obyvatel.    

Z vývoje po�tu obyvatel dle m�stských �ástí (který �SÚ sleduje pouze v rámci s�ítání lidu, 
dom� a byt�) mezi lety 1991 a 2001 je z�ejmé vylid�ování centra m�sta. Ve Starém M�st�
ubylo tém�� 1 000 obyvatel (10% pokles) a také m�stská �ást Ruprechtice zaznamenala 
úbytek. 

Vzd�lanostní struktura 
Následující tabulka uvádí vzd�lanostní strukturu obyvatel dle SLDB 2001. Z uvedených 
hodnot vyplývá, že obyvatelstvo zóny dosahuje vyšší vzd�lanosti než je úrove� vyšších 
územních celk�. Tém�� t�etina ob�an� složila maturitní zkoušku a tém�� p�tina obyvatel 
dosáhla vysokoškolského vzd�lání. 

Tabulka 27: Obyvatelstvo starší 15 let podle ukon�eného vzd�lání dle SLDB 2001  

Druh dosaženého nejvyššího 
ukon�eného vzd�lání 

�eská 
republika 

Liberecký 
kraj 

m�sto 
Liberec 

zóna Lidové 
sady78

bez vzd�lání 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,7 %

základní a neukon�ené 23,0 % 23,9 % 19,3 % 14,3 %

vyu�ení a st�ední odborné bez maturity 38,0 % 40,1 % 35,5 % 26,5 %

úplné st�ední s maturitou 24,9 % 23,8 % 27,7 % 32,3 %

vyšší odborné a nástavbové 3,5 % 3,2 % 4,0 % 6,5 %

vysokoškolské v�. v�decké p�ípravy 8,9 % 7,0 % 11,1 % 18,5 %

nezjišt�no 1,3 % 1,6 % 2,0 % 1,2 %

Zdroj: �SÚ 

V�ková struktura obyvatelstva 

M�sto Liberec zažívá stejný vývojový trend ve stárnutí populace jako jiná m�sta u nás. 
V�ková struktura obyvatelstva m�sta p�ibližn� odpovídá v�kové struktu�e obyvatelstva �R. 
V zón� Lidových sad� žije více ob�an� v postproduktivním v�ku a mén� mladistvých než je 
pr�m�r celého m�sta, okresu, kraje i celé �R.  

Dle SLBD z roku 2001 pat�ily k popula�n� nejstarším �ástem Liberce práv� m�stská �ást 
Ruprechtice, ale také Staré M�sto. Obyvatelé zóny Lidových sad� dosahují vyššího 
pr	m�rného v�ku (tém�� 42 let)79 než je pr�m�ru celého m�sta Liberec. K 31. 12. 2006 byl 
pr�m�rný v�k obyvatel Liberce 40,5 let80, což je mírn� nadpr�m�rná hodnota ve srovnání 
s pr�m�rným v�kem obyvatelstva �eské republiky (40,2 let). Pro Liberecký kraj je pak 
uvád�na hodnota 39,7 let. 
                                               
78 Data ze základních sídelních jednotek �SÚ �ist� z území zóny Lidových sad�. Data ze základních 
sídelních jednotek p�esahující území zóny byly kráceny v pom�ru k velikosti p�esahu tohoto území. 
Celková validita dat dosahuje 95%. 
79 SLDB 2001 
80 P�i SLDB 2001 pr�m�rný v�k obyvatel Liberce dosahoval 39 let. 
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Tabulka 28: V�ková struktura obyvatelstva dle SLDB 2001 

lokalita 
podíl obyvatelstva dle v�ku (v %) 
0-14 15-59 65 a více 

�eská republika 16,18 % 70,00 % 13,82 %

Liberecký kraj 16,86 % 70,33 % 12,81 %

okres Liberec 16,30 % 70,51 % 13,52 %

m�sto Liberec 15,38 % 71,00 % 13,62 %

zóna Lidové sady81 14,88 % 69,30 % 15,83 %

Zdroj: �SÚ  

Index stá�í (podíl poproduktivní �ásti, tj. 65 a více let, populace k po�tu d�tí do 14 let) 
obyvatel zóny dosahoval hodnoty 106,3 (p�i SLDB 2001). Ve srovnání s m�stem (88,6), 
okresem (80,9), krajem (76,0), i celou �R (85,4) jde o vysokou hodnotu, která potvrzuje 
výše uvedené záv�ry. Po�et obyvatel zóny starších 65 let je zna�n� vyšší než po�et mládeže 
do 14 let. Od roku 2001 se navíc tento index zvyšuje. Nap�. index stá�í obyvatel Libereckého 
kraje se z uvedené hodnoty 76 v roce 2001 zvýšil na hodnotu 89 k 31. 12. 2006. 

Dle predikce po�tu obyvatel do roku 2050 lze p�edpokládat celkový pokles populace. 
Ve v�kové kategorii 65 a více let se však p�edpokládá další nár�st po�tu osob. Po�et senior�
se za�ne výrazn� zvyšovat po roce 2010. V roce 2030 by mohlo být p�es 20 % populace 
v postproduktivním v�ku, v roce 2050 hovo�í odhady o tém�� t�etin� populace starší 65 let. 
Tento fakt je významný z hlediska obslužnosti a kvality ve�ejných služeb v podob� zajišt�ní 
vzd�lávacích služeb, zdravotní a sociální pé�e, ale i dostatku p�íležitostí pro sportovní 
a relaxa�ní využití volného �asu. 

P�edpokládán je také postupný nár�st nad�je dožití do roku 2030 asi na 80 let u muž� a 85 
let u žen.  

                                               
81 Data ze základních sídelních jednotek �SÚ �ist� z území zóny Lidových sad�. Data ze základních 
sídelních jednotek p�esahující území zóny byly kráceny v pom�ru k velikosti p�esahu tohoto území. 
Celková validita dat dosahuje 95%. 

Shrnutí

• Mírný r�st po�tu obyvatel v posledních letech. 

• Vysoká návšt�vnost zóny (pracovní p�íležitosti, cestovní ruch). 

• Vyšší dosažená vzd�lanost obyvatel zóny. 

• V�tší po�et obyvatel v postproduktivním v�ku. 

• Vyšší pr�m�rný v�k obyvatel zóny. 

• Zvyšující se nároky na zajišt�ní zdravotní a sociální pé�e. 
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2.1.2. Ekonomický rozvoj 

Ekonomická struktura obyvatelstva  

Mezi ekonomicky aktivní obyvatele82
�adíme, krom� všech pracující ob�an� v produktivním 

v�ku, také ženy na mate�ské dovolené, pracující d�chodce a nezam�stnané. Následující 
tabulka uvádí podíl ekonomicky aktivních obyvatel na r�zných územních úrovních. Zóna 
Lidových sad� je v tabulce op�t zastoupena údaji za dv� místní �ásti, na jejichž území se 
nachází (Staré M�sto, Ruprechtice). 

Tabulka 29: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (dle SLDB 2001) 

lokalita 
podíl ekonomicky 
aktivních obyvatel 

�eská republika 51,4 % 

Liberecký kraj 52,6 % 

okres Liberec 53,3 % 

m�sto Liberec 54,0 % 

Liberec I - Staré M�sto 52,6 % 

Liberec XIV - Ruprechtice 51,9 % 

Zdroj: �SÚ a Základní sociáln� demografické údaje m�sta Liberce 

Ekonomicky aktivní �ást obyvatel zóny Lidových sad	 dosahuje 52,6 % (dle SLDB 2001 
a p�ehledu základních sídelních jednotek), což odpovídá hodnot� celého Libereckého kraje. 
Hodnota je ovšem pod úrovní okresu i m�sta Liberec. D�vodem je vyšší po�et obyvatel 
starších 60 let a tedy nepracujících d�chodc�, spadajících do kategorie ekonomicky 
neaktivních. V absolutních �íslech se jedná o cca 2035 ekonomicky aktivních obyvatel zóny 
(EAO). 

Podíl žen na mate�ské dovolené dosahuje necelá 2% EAO, podíl pracujících d�chodc� pak 
cca 4,7% EAO83. 

Následující grafy znázor�ují podíl ekonomicky aktivních obyvatel podle jednotlivých 
odv�tví hospodá�ství v místních �ástech Liberce a také v rámci celé �R. Mezi sledovanými 
úrovn�mi nejsou významné rozdíly. Výjimku tvo�í jen pracovníci v zem�d�lství, jejichž podíl 
je na celostátní úrovni vyšší. Naopak mnohem v�tší podíl zaujímají v zón� pracovníci ve 
školství, zdravotní a sociální pé�i, menší podíl pak pracovníci v pr	myslu. Grafy jsou 
uvedeny pouze pro orientaci, vzhledem k tomu, že �ást obyvatel zóny Lidových sad� dojíždí 
do zam�stnání mimo tuto zónu a naopak v zón� funguje n�kolik významných 
zam�stnavatel�, kte�í jsou cílem denní dojíž	ky pracovník� žijících mimo zónu. 

                                               
82 K ekonomicky neaktivním obyvatel�m se �adí d�ti v p�edškolním v�ku (0-6), žáci, studenti a u�ni a 
nepracující d�chodci.  
83 SLDB 2001. 
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Graf 14: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel podle odv�tví v zón� Lidových sad	

  

Zdroj: SLDB 2001 

 Graf 15: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel podle odv�tví v rámci �R 

Zdroj: SLDB 2001 

Co se týká po�tu podnikajících subjekt�, pak na území m�sta aktivn� podniká o tém�� t�etinu 
více subjekt� než ve velikostn� srovnatelných m�stech �eské republiky (Olomouc, �eské 
Bud�jovice, Ústí n. L., Hradec Králové). Situace v Lidových sadech odráží pozitivní zjišt�ní 
v rámci celého m�sta. V zón� Lidových sad� sídlí desítky ekonomických subjekt�, od �ist�
podnikatelsky orientovaných až po neziskové.  

V zón� má sídlo na sto podnikatelských subjekt	 nejr	zn�jšího zam��ení. Jejich 
p�ehled je vzhledem ke svému rozsahu umíst�n v p�íloze tohoto dokumentu. 
  
Zóna Lidových sad	 je také domovem �ady subjekt	 p	sobících v oblasti školství, 
výchovy mládeže, kultury, sportu, zájmové �innosti, zdravotní a sociální pé�e, 
a subjekt	 ve�ejné správy. Jednotlivým oblastem se v�nují kapitoly 4 - Sociální integrace 
a 6 - P�itažlivá zóna. P�ehledy všech t�chto subjekt� jsou umíst�ny v p�íloze tohoto 
dokumentu. 
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Trh práce 

Ú�ad práce v Liberci 
Ú�ad práce v Liberci (ÚP) dlouhodob� sleduje n�které údaje o po�tu a struktu�e uchaze��
o zam�stnání v územích vymezených p�sobností pov��ených obecních ú�ad�. 

K 31. 5. 2008 dosahoval po�et nezam�stnaných v Liberci výše 2 767 osob (z toho podíl žen 
�inil 56,5% a podíl muž� 43,5%). Míra nezam�stnanosti dosahovala výše 4,9% (ženy 5,9% 
a muži 4,0%). Po�et volných pracovních míst �inil 1 591. 

Údaje o po�tech a struktu�e nezam�stnaných a volných míst za územní jednotku menší než 
obec se ovšem nevykazují ani nesledují. Následující tabulka obsahuje údaje o po�tu 
uchaze�� z Liberce rozt�íd�né podle m�stských �ástí, které poskytl ÚP v Liberci ze své 
databáze. 

Tabulka 30: Po�et uchaze�	 o zam�stnání v m�stských �ástech (stav k 12.6.2008) 

m�stská �ást po�et uchaze�	

Liberec I – Staré M�sto 753 

Liberec V 117 

Liberec VI 525 

Liberec VII 340 

Liberec VIII 65 

Liberec X 156 

Liberec XIV - Ruprechtice 194 

Liberec XV 174 

Liberec XXV 215 

Liberec XXX 215 

Liberec celkem 2 754

 Zdroj: ÚP v Liberci 

M�stské �ásti Staré M�sto a Ruprechtice, na jejichž území se nachází zóna Lidových sad�, 
se na celkovém po�tu nezam�stnaných v Liberci podílejí p�ibližn� jednou t�etinou. 

Podíl nezam�stnaných dle dosaženého vzd�lání: 

� st�ední odborné s výu�ním listem 36,3 % 

� základní    26,3 % 

� úplné st�ední odborné s maturitou 21,4 % 

� vysokoškolské     5,7 %  

Mezi nezam�stnanými je nejpo�etn�jší v�ková skupina 55 - 59 let (15 % z celkového 
po�tu). Opomeneme-li skupiny do 20 let a nad 60 let, pak nejmén� nezam�stnaných je ve 
skupin� 45 - 49 let (necelých 9 %). Ostatní v�kové skupiny (5leté intervaly) jsou zastoupeny 
p�ibližn� stejn� (kolem 11 %). 

Tém�� 40% nezam�stnaných tvo�í lidé, kte�í jsou evidováni na ÚP do 3 m�síc	. Podíl 
dlouhodob� nezam�stnaných (nad 1 rok) p�esahuje �tvrtinu všech nezam�stnaných (cca 
27 %). Z toho velkou �ást tvo�í lidé, kte�í jsou bez práce déle než 2 roky. 
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Mezi nezam�stnanými se nejvíce objevují lidé bez kvalifikace a pomocní pracovníci (28 %), 
prodava�i a obslužné profese (17 %), administrativní pracovníci (13 %), kvalifikovaní d�lníci 
(12 %). 

Nejvíce volných pracovních míst v Liberci je ur�eno pro: 

� kvalifikované d�lníky ve stavebnictví a strojírenství (39 % volných míst) 

� obsluhu stroj�, �idi�i a montážní d�lníky (17 %) 

� oborové technické a pedagogické pracovníky (15 %) 

� obslužné profese a prodava�e (9 %) 

� pomocné a nekvalifikované pracovníky (7 %) 

� v�decké a odborné pedagogické pracovníky (6 %) 

� ú�edníky a administrativní pracovníky (4 %) 

Údaje o volných pracovních místech p�ímo v dot�ené zón� není schopen ÚP nabídnout. 

Podpora vzd�lávání ve vazb� na zam�stnanost 

V roce 2005 byl realizován projekt ZŠ Husova - nové školicí centrum (CBC Phare 2002). 
Žadatelem bylo m�sto Liberec a partnerem ZŠ Husova a ZŠ v Bautzenu (SRN). Krom�
rekonstrukce školních prostor a po�ízení výpo�etní techniky byly ve spolupráci s ú�adem 
práce v Liberci nezam�stnaným poskytovány rekvalifika�ní kurzy základ� n�meckého jazyka 
i obchodní n�m�iny. 

Centrum vzd�lanosti Libereckého kraje - za�ízení pro další vzd�lávání pedagogických 
pracovník	, p�ísp�vková organizace 

Jedná se o koordina�ní místo (centrálu) sít� n�kolika organizací, které se ú�astní projektu 
„Centrum vzd�lanosti Libereckého kraje“ (CVLK). Hlavními partnery je 32 st�edních škol 
v Libereckém kraji, které jsou Místními centry celoživotního vzd�lávání (MCCV) 
dosp�lých. Hlavní �inností CVLK, p.o. je organizace a funk�ní �ízení sít� MCCV s cílem 
rozvíjet a prohlubovat nabídku vzd�lávacích program� pro dosp�lé. CVLK, p.o. také nabízí 
vlastní vzd�lávací programy, poskytuje další vzd�lávání pedagogickým pracovník�m, 
realizuje certifikaci vzd�lávacích program� MCCV, p�ipravuje a realizuje projekty na národní 
i mezinárodní úrovni. 

Projekt Centrum vzd�lanosti Libereckého kraje je projektem Libereckého kraje v oblasti 
celoživotního vzd�lávání dosp�lých. Zám�rem tohoto projektu je rozší�it p�íležitosti pro 
získávání znalostí a dovedností ob�an� a tím nejen podpo�it vzd�lanost v Libereckém kraji, 
ale i snížit míru nezam�stnanosti. 

Oblasti �innosti CVLK 

a) Vzd�lávání dosp�lých 
CVLK po�ádá v oblasti vzd�lávání dosp�lých kurzy pro pedagogické pracovníky, 
zdravotnické pracovníky, e-learningové vzd�lávání a také kurzy díl�í kvalifikace. 

� Vedení škol a školských za�ízení, pedagogika a psychologie 

Z desítek po�ádaných kurz� pro tuto cílovou skupinu lze pro ilustraci zmínit následující 
vzd�lávací akce: 
- Právnické minimum pro �ídící pracovníky ve školství
- Moderní rétorika - nástroj pedagoga
- Základy znakové �e�i
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- Základy sociální komunikace
- Poruchy chování u d�tí a adolescent�

� Zdravotnictví 

V této oblasti se realizují odborné seminá�e na r�zná témata pro zdravotní sestry 
(vyšet�ovací metody, léky v t�hotenství apod.), kurz pro sanitá�e (bezpe�nost, ochrana 
zdraví pacienta, etika apod.) a kurz pro �idi�e vozidla zdravotnické záchranné služby. 

� Díl�í kvalifikace 

CVLK umož�uje ú�astník�m získat celostátn� platné osv�d�ení i pro znalosti 
a dovednosti získané dlouholetou praxí v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního 
ruchu, pro kterou nemají dosud platný certifikát (nap�. výu�ní list). Sta�í usp�t p�i 
zkoušce v n�které z „díl�ích kvalifikací“. V nabídce jsou nap�íklad kurzy pro barmany, 
výrobu trvanlivého pe�iva, výpomoc p�i obsluze host�, p�íprava pokrm� pro rychlé 
ob�erstvení apod. 

b) Akreditované kurzy v r	zných oblastech 

c) Realizace projekt	

� Projekt Gramotnosti pro 21. století  
� Studijní program pro školní metodiky prevence  

Adresa: Masarykova 18, 460 01 Liberec 
kontakt: 485 101 872 
web:  www.cvlk.cz 

Podpora podnikatelských subjekt	

M�sto Liberec nemá v sou�asném rozpo�tu žádný dota�ní titul na podporu drobných, malých 
nebo st�edních podnikatel�. 

M�sto spolupracuje s Okresní hospodá�skou komorou Liberec (OHK) ve snaze rozvíjet 
podnikatelský sektor a podnikatelské p�íležitosti, p�i identifikaci volných podnikatelských zón 
a nemovitostí, p�i plánování školení a vzd�lávání apod. Okresní hospodá�ská komora 
Liberec v sou�asné dob� registruje cca 270 �len�. Pro podnikatele OHK po�ádá pr�m�rn�
�ty�i akce za m�síc (odborné seminá�e, konference, setkání podnikatel�, setkání podnikatel�
s politiky, se zahrani�ními delegacemi apod.). Od ledna 2009 se p�ipravuje zahájení 
komplexního vzd�lávacího programu, který by zahrnoval 2-3 seminá�e týdn� na r�zná 
témata. Ú�ast na seminá�ích se pohybuje od 10 do 30 osob. 

Malým a st�edním podnik�m pomáhá p�i získávání pen�z ze 
strukturálních fond�  EU také Technická univerzita v Liberci, 
Hospodá�ská fakulta (Katedra podnikové ekonomiky a Katedra 
marketingu).  

Poskytované služby katedry podnikové ekonomiky jsou spojeny 
s jejím odborným zam��ením. Své aktivity sm��uje katedra na �ešení 
grantových projekt� a ostatních výzkumných úkol� �asto zadávaných 
ekonomickými subjekty z praxe, odbornými ministerstvy, institucemi 
regionální správy �i v rámci spolupráce  
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s Výzkumným ústavem textilních stroj�, a.s. v Liberci. Výzkumná �innost pro ekonomickou 
sféru je orientována shodn� s již výše uvedeným odborným zam��ením pracovník� katedry, 
tj. p�edevším na problematiku: podniková ekonomika, rozvojové a investi�ní zám�ry, 
podnikové organiza�ní struktury a �ízení, �ízení výrobních proces�, logistika, �ízení jakosti, 
regionální problematika. 

V uvedených oborech jsou pracovníci katedry podnikové ekonomiky schopni poskytovat 
poradenskou �innost, vypracovávat konkrétní projekty, studie proveditelnosti apod. 
Katedra napomáhá rozvoji podnikatelských subjekt� i zpracováváním studií 
o podnikatelském prost�edí (nap�. pro Krajský ú�ad Libereckého kraje se jednalo o studii vlivu 
pr�myslových zón na Liberecký kraj, analýzu podnikatelského prost�edí pro vytvá�ení klastr�
v Libereckém kraji s modelem textilního klastru, nebo o nalezení optimálních prost�edk�
a zp�sob� jejich aplikace pro vyrovnání ekonomického prost�edí Libereckého kraje). 

Katedra marketingu nabízí komplexní �adu aktivit zahrnujících výuku, poradenství 
a spolupráci v oblasti marketingu. Pro Statutární m�sto Liberec vytvo�ila nap�. marketingovou 
studii pro projekt realizovaný v území Lidových sad� pod názvem „Letní promenáda 
Libercem“.  

T�snou spolupráci s firmami v oblasti propojení technických obor� s p�írodními 
v�dami, informatikou a mezioborovými disciplínami navazuje i Fakulta mechatroniky 
a mezioborových inženýrských studií. R�zná zadání pro tuto fakultu jsou od �eských 
i zahrani�ních firem. 

Katedra geografie spolupracuje s m�stem nap�. p�i zadávání seminárních prací student�m, 
tak aby výsledky t�chto prací mohly být dále použity pro r�zné projekty m�sta.

V zón� má sídlo spole�nost Investorsko - inženýrská a.s., jejíž služby se taktéž zam��ují 
na pomoc a poradenství podnikatelským subjekt�m. K hlavním �innostem pat�í p�íprava 
a realizace projekt� velkých územních celk�, p�íprava a realizace rozvojových projekt�, 
inženýrská a marketingová �innost.  

Výzkum, vývoj a inovace 

Fakulta strojní, nejstarší fakulta Technické univerzity v Liberci, zpracovala Strategii rozvoje 
v�dy, výzkumu a vývoje na roky 2007 – 2013, která: 

• odráží proces diskusí nad sm�rováním Fakulty strojní v oblasti v�dy, výzkumu 
a vývoje, 

• hodnotí silné a slabé stránky, p�íležitosti a ohrožení rozvoje v�dy, výzkumu a vývoje 
• vymezuje nosné sm�ry v�dy, výzkumu a vývoje fakulty 
• p�edstavuje nabídku pro mezifakultní, národní a mezinárodní spolupráci výzkumných 

tým�
• nabízí možnosti spolupráce s pr�myslovou a podnikatelskou sférou 
• definuje klí�ové faktory, pot�eby a opat�ení k dosažení a napln�ní Dlouhodobého 

zám�ru v�decké, výzkumné, vývojové a další tv�r�í �innosti na období 2006–2010 
Fakulty strojní v Liberci 

• je podkladem pro ak�ní plán projekt� pro napln�ní opat�ení pro rozvoj v�dy, výzkumu 
a vývoje na Fakult� strojní 
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Páte� výzkumu na fakult� je v sou�asné dob� tvo�ena výzkumným zám�rem a �ty�mi 
výzkumnými centry, na kterých Fakulta strojní spolupracuje s dalšími výzkumnými pracovišti 
v �R. Jedná se o: 

• výzkumný zám�r „Optimalizace vlastností stroj� v interakci s pracovními procesy 
a �lov�kem” (do r. 2011) 

• výzkumné centrum TEXTIL II (do r. 2009) 
• výzkumné centrum strojírenské výrobní techniky a technologie (do r. 2009) 
• výzkumné centrum spalovacích motor� a automobil� Josefa Božka II (do r. 2009) 
• výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství (do r. 2009) 

Významnou roli dále hrají projekty Grantové agentury �R a Ministerstva pr�myslu a obchodu 
�R. Objem finan�ních prost�edk�, které fakulta získala prost�ednictvím grant�, se mezi léty 
2001 a 2006 tém�� zdvojnásobil (cca 45 mil. K� v roce 2006). Významný je i nár�st 
neve�ejných prost�edk� na výzkumnou �innost. Dobrých výsledk� dosahuje fakulta tradi�n�
v oblasti vývoje v rámci hospodá�ské �innosti. Nedosta�ující je ú�ast fakulty v mezinárodních 
projektech. 

Graf 16: Objem finan�ních prost�edk	 na v�deckovýzkumnou �innost v tis. K�

Zdroj: Strategie rozvoje v�dy, výzkumu a vývoje Fakulty strojní TU v Liberci 2007 - 2013 

Graf 17: Objem finan�ních prost�edk	 na v�du, výzkum a vývoj v tis. K�

Zdroj: Strategie rozvoje v�dy, výzkumu a vývoje Fakulty strojní TU v Liberci 2007 - 2013 
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Zam��ení a orientování nosných sm�r� výzkumu a vývoje FS TUL koreluje s p�edstavami 
a pot�ebami �eské republiky definované dlouhodobými základními sm�ry výzkumu �eské 
republiky: 

• materiálové inženýrství (vývoj nových technických materiál�, litin a slitin, výzkum 
nových polymerních materiál� atd.) 

• konkurenceschopné stroje a za�ízení (robotika, biomechanika, nové pohonné 
jednotky, ergonomie a design, aerodynamika atd.) 

• technologické a výrobní procesy (technologie zpracování plast�, plech�
a kompozitních materiál�, inovace výrobních proces� atd.) 

• akumulace a p�enos energií (obnovitelné zdroje energií, využívání odpad�, úsporné 
vytáp�ní a klimatizace, p�enos tepla atd.) 

Komplexní �ešení podpory inova�ního podnikání a transferu technologií  
Transfer technologií p�ispívá ke komer�nímu využívání výsledk� výzkumu a k zavád�ní 
inovací v praxi s cílem zvyšovat konkurenceschopnost pr�myslu p�i sou�asném uplat�ování 
princip� udržitelného rozvoje. 

Strojní fakulta Technické univerzity uvažuje v zón� Lidových sad� (hned vedle dílen 
u rektorátu TU) o projektu stavby Centra pro transfer technologií. Projekt Centrum pro 
transfer technologií by usiloval o vytvo�ení zprost�edkujícího �lánku mezi výzkumnými 
organizacemi, p�ípadn� vlastními výzkumn�-vývojovými centry firem a aplika�ní sférou 
vedoucí k širšímu využití poznatk� z výzkumných pracoviš� v pr�myslu a k získání nám�t�
pro výzkum cílený na konkrétní pot�eby praxe. Jeho posláním je vytvo�ení systému 
vzd�lávání v oblasti p�enosu výsledk� v�dy a výzkumu do pr�myslu a podpora zavád�ní 
nových technologií s ohledem na rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti �R.

V�deckou a tv�r�í �inností se zabývá také Fakulta mechatroniky a mezioborových 
inženýrských studií. Fakulta je zam��ena na základní i aplikovaný výzkum. Klí�ovými 
oblastmi zájmu fakulty jsou: 

• elektrotechnika  
• elektronika  
• �ídicí technika  
• m��icí technika  
• informa�ní technologie  
• um�lá inteligence  
• mechatronika  
• matematické modelování proces�  
• p�írodov�dné inženýrství  

Velmi d�ležitou roli ve výzkumných aktivitách fakulty hrají výzkumná centra (Výzkumné 
centrum - Pokro�ilé sana�ní technologie, Výzkumné centrum - Textil II, International Center 
for Piezoelectric Research). Pracovníci fakulty �eší také celou �adu menších projekt�
a grant�, a to evropských, národních �i lokálních. 

K inovacím v oblasti textilního pr�myslu (nanovlákenné textilie) významn� p�ispívá Textilní 
fakulta Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Výzkumným ústavem textilních 
stroj	 Liberec. 

Statutární m�sto Liberec se od roku 2004 podílí na podpo�e v�dy a výzkumu Technické 
univerzity v Liberci formou dotace na projekty s dopadem na Statutární m�sto Liberec.  
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Navázalo tím na p�edchozí spolupráci m�sta, Technické univerzity a Výzkumného ústavu 
textilních stroj�, kte�í v roce 2001 spole�n� z�ídili sdružení na podporu podnikání za ú�elem 
podpory malých a st�edních podnikatel� a transferu technologií. 

Za �ešení každého díl�ího projektu univerzity odpovídá jmenovaný vedoucí. Kolektivy �ešitel�
projekt� jsou složeny p�evážn� z mladých pracovník� �i student� doktorského studia. 
V pr�b�hu �ešení probíhají kontrolní dny jednotlivých úkol�. Výsledky projekt� jsou pak 
následn� p�edány m�stu k dalšímu využití - nap�. pro p�ípravu a realizaci r�zných projekt�, 
mimo jiné i k získání podkladových dat pro nový územní plán (databáze brownfields 
(zanedbaných, nevyužívaných nemovitostí), apod.).  

�ešené projekty Technické univerzity je možné rozd�lit do t�í základních skupin: 
• Projekty zam��ené na ekologii 
• Projekty, které se dotýkají zlepšení kvality života ve m�st�
• Projekty zam��ené na ekonomiku, sociologii a podporu vzd�lávání 

Univerzita každým rokem vyhlásí interní výzvu pro p�edkládání projekt� s dopadem na 
Statutární m�sto Liberec, provede jejich hodnocení a následn� zašle na m�sto doporu�ený 
seznam projekt�, které mají být podpo�eny. �ádov� je každým rokem finan�n� podpo�eno 
kolem 15 projekt� univerzity. 

Rozvoj cestovního ruchu 

Rozvoj cestovního ruchu p�edstavuje obrovský p�ínos pro hospodá�ský rozvoj lokality 
i ekonomiku celého m�sta. Snahou m�sta je zapojení co nejv�tšího množství institucí 
a subjekt� pracujících v cestovním ruchu. 

P�ímo v zón� Lidových sad� je nabízeno n�kolik turistických produkt�, které mají za cíl 
vytvo�it ucelenou nabídku turistických služeb pro relaxaci a trávení volného �asu. Tyto snahy 
reagují jednak na rostoucí poptávku po t�chto službách ze strany ob�an� Liberce, ale i na 
pot�ebu dopln�ní a rozší�ení t�chto služeb za ú�elem zvýšení atraktivnosti a návšt�vnosti 
m�sta a jeho okolí ze strany tuzemských a zahrani�ních host�. Aktivity tohoto druhu 
jednozna�n� p�ispívají k celkovému ekonomickému rozvoji. 

Produkt Letní promenáda je zam��en na vytvo�ení komplexní nabídky cílených turistických 
produkt� pro volno�asové aktivity ob�an� a návšt�vník� Liberce a to využitím a propojením 
stávající nabídky služeb jednotlivých za�ízení nacházejících se v nejatraktivn�jší oblasti 
Starého M�sta. 

Promenádní Masarykova t�ída (d�íve T�ída císa�e Josefa) spojuje st�ed m�sta s Lidovými 
Sady a byla vždy cílem procházek obyvatel Liberce, kte�í zde hledali klid a osv�žení a kte�í 
sm��ovali na výlety do blízkých Jizerských hor. T�ída vede reprezentativní vilovou zástavbou, 
která vyrostla na p�elomu 19. a 20. století a tvo�í zahradní �tvr� dopln�nou o reprezentativní 
a architektonicky i jinak zajímavé budovy usazené v parkové zeleni vybavené odpo�inkovými 
lavi�kami.  

Výchozím bodem Promenády je k�ižovatka dnešní Masarykovy 
t�ídy a Vít�zné ulice lemované skvostnými budovami 
Severo�eského muzea, bývalé Obchodní a živnostenské 
komory (dnes Poliklinikou) a M�stskými lázn�mi. Naproti v 
bývalém prostoru Libereckých výstavních trh� (LVT) návšt�vníky 
p�ekvapuje architektonická rarita - bývalý výstavní pavilon 
Bytexu - prosklený pavilon, který m�l sloužit jako polní pavilon 
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nemocnice. Dnes je v n�m Golf Centrum a restaurace – tyto objekty byly vybudovány p�i 
úpravách Lidových sad� v letech 1889 - 91  

Dalším �astým cílem je Labutí jezírko, kde se d�íve jezdilo v lét� na lodi�kách, v zim�
bruslilo a na jehož náb�eží se korzovalo až k hrázd�nému domku, který sloužil jako dozor. 
Od roku 1974 je zde vyhlášená restaurace Rybá�ská bašta.  

Za jezírkem vznikl již v roce 1906 Zookoutek (dnes Zoologická zahrada) a v nedaleké 
Purky�ov� ulici už v roce 1895 p�sobila botanická 
zahrada. P�ímo u dnešního vchodu do ZOO je hotel 
U Jezírka a za ním sportovišt� Libereckého tenisového 
klubu s 10 tenisovými kurty a krytou halou  se t�emi 
antukovými kurty a jedním kurtem s um�lým povrchem. 

Oddychový prostor Promenády je ukon�en Lidovými 
sady, kde v minulosti byly zotavovny a sanatoria, dnes 
slouží návšt�vník�m p�edevším výstavní restaurace 
Lidové Sady se sálem, zahradní restaurací a 32 m 

vysokou vyhlídkovou v�ží. Lah�dkou je okolní lesopark s upravenými cesti�kami, 
odpo�ívadly, D�tským koutkem a meteorologickou budkou u kone�né tramvaje. Celou 
Promenádu lze absolvovat pohodln� i tramvají, nejkrásn�ji je zde v dob� rozkvetlých 
rododendron� a azalek. Sv�j program si návšt�vníci mohou sestavit na webových stránkách: 
www.liberec.cz/promenada. 

Dalším z produkt� na podporu návšt�vnosti m�sta a volno�asových aktivit je elektronický 
rezerva�ní systém „e-Vstupenka“. Liberecká IS, spole�nost vlastn�ná m�stem, provozuje 
portál http://vstupenka.liberec.cz/, který umož�uje rezervaci a p�edprodej lístk� na kulturní, 
spole�enské a sportovní akce. Kdokoliv s p�ístupem na internet si m�že rezervovat vstup 
a dokonce i konkrétní místa k sezení na zvolené p�edstavení. Na jednotný p�edprodejní 
systém jsou již napojeny ob� scény Šaldova divadla, kina Varšava a Lípa a rovn�ž Lidové 
sady se svou komplexní nabídkou kulturních a spole�enských akcí. Rezerva�ní 
a p�edprodejní systém postupn� nabídne využití dalším po�adatel�m a organizátor�m akcí. 
Okruh zapojených uživatel� není limitován.  

Vstupenky si uživatelé p�evezmou v centrálním p�edprodeji, což je liberecké M�stské 
informa�ní centrum, nám. Dr. E. Beneše 1 a v Lidových sadech, p�ípadn� v konkrétním 
za�ízení, kde uplat�ují rezervovanou službu. Moderní liberecký rezerva�ní a p�edprodejní 
systém nez�stal omezen jen na místní obyvatele. V posledním období vzrostl zájem 
o n�která kulturní p�edstavení ze strany obyvatel Saska až o jednu t�etinu, a proto mají 
internetové stránky také n�meckou mutaci. 
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2.1.3. Sociální integrace 

Povále�ná doba p�inesla zna�né zm�ny ve struktu�e i po�tu obyvatel a ovlivnila tak 
ekonomické i sociální klima ve m�st�. Po transformaci ekonomiky v 90. letech minulého 
století došlo ke zna�ným zm�nám v dosavadní ekonomické struktu�e podnikatelských 
subjekt�, což p�ineslo zrušení �ady podnik� a tedy i zvýšení nedobrovolné nezam�stnanosti. 
Míra nezam�stnanosti v posledních letech díky rozvoji ekonomiky postupn� klesá, ale stále 
se nachází lehce nad celorepublikovým pr�m�rem. 

Pracovní p�íležitosti, bytová situace stejn� jako kvalita a dostupnost ve�ejných služeb jsou 
jedny z hlavních atribut� atraktivního místa pro život ob�an� m�sta. 

Vzd�lávací za�ízení 

Vzd�lanostní struktura obyvatelstva je do jisté míry dána nabídkou vzd�lávacích program�
a oboru ve m�st� a také pracovními p�íležitostmi ve m�st�. Vzhledem ke koncentraci 
pr�myslové výroby a stavebních firem jsou lokální pracovní pozice p�ízniv�jší p�edevším pro 
osoby s technickým vzd�láním. V následujících tabulkách jsou uvedeny seznamy školských 
za�ízení, jejich kapacity a vytíženost. 

Tabulka 31: P�ehled mate�ských škol v zón� Lidových sad	

Mate�ská škola 
2004 - 2005 2005 - 2006 2006-2007 

kapacita žáci kapacita žáci kapacita žáci 

MŠ Jizerka, Husova 184/72  45 45 45 45 45 45

MŠ U Bertíka, Purky
ova 458/19 50 50 50 50 50 50

MŠ Rosni�ka, Školní vršek 503/3 55 48 55 50 55 50

celkem 150 98 150 145 150 145

Zdroj: Statutární m�sto Liberec 

Shrnutí

• Nižší podíl ekonomicky aktivních obyvatel než je pr�m�r m�sta. 

• Sídlo velkého po�tu podnikatelských subjekt�. 

• Spolupráce podnikatel� a Technické univerzity. 

• Aktivity Centra vzd�lanosti Libereckého kraje. 

• Rostoucí objem finan�ních prost�edk� na v�deckovýzkumnou �innost; 
potenciál pro rozvoj v�dy, výzkumu a vývoje. 

• Potenciál pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu. 

• �etné aktivity m�sta a jeho p�ísp�vkových organizací v oblasti podpory 
rozvoje cestovního ruchu. 
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V dot�ené zón� fungují t�i mate�ské školy z�izované Statutárním m�stem Liberec. Dle zjišt�ní 
je jejich kapacita v sou�asnosti nedosta�ující. Rodi�e jsou nuceni rozvážet d�ti do 
vzdálených mate�ských škol, což s sebou nese další náklady (doprava, malá flexibilita 
v docházce, �asové ztráty). Školky navíc preferují celodenní docházku, proto se matky, které 
cht�jí své d�ti sv��it školce na kratší �asový interval (do 4 hod.) a nemají jinou alternativu 
hlídání, tak dostávají do t�žké situace. 

Tabulka 32: P�ehled základních škol v zón� Lidových sad	

Základní škola  
2004 - 2005 2005 - 2006 2006-2007 

kapacita žáci kapacita žáci kapacita žáci 

ZŠ 5. kv�tna (sport) 500 467 500 472 500 446

ZŠ Lesní (matematika) 600 516 600 488 600 487

ZŠ Husova (rozší�ená výuka jazyk	) 434 374 434 374 434 394

celkem 1 534 1 357 1 534 1 334 1 534 1 327

Zdroj: Statutární m�sto Liberec 

Tabulka uvádí t�i základní školy s lokalizací v zón�. Každá z nich je oborov� zam��ená. ZŠ 
5. kv�tna tvo�í dv� budovy stojící naproti sob� p�es ulici Šamánkovu. Tato škola je 
orientována na sportovní t�ídy plavání a orienta�ní b�h.  

ZŠ Lesní je dlouhodob� oblíbená pro pestrý vzd�lávací program 
(d�raz na výuku matematiky) a nadpr�m�rné vzd�lávací výsledky. 
Škola shledává svoji kapacitu pln� vytíženou. ZŠ Lesní také nabízí 
služby školní družiny, školního klubu a školní jídelny. 

ZŠ Husova nabízí profesionální výuku cizích jazyk� (anglický 
jazyk, n�mecký jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, špan�lský 
jazyk) od 1. t�ídy a další cizí jazyk od 6. t�ídy. Škola organizuje 
vým�nné pobyty a jazykové výjezdy do zahrani�í (Anglie, Dánsko, 
Švýcarsko, N�mecko, Francie). V neposlední �ad� poskytuje 
širokou nabídku školních kroužk� podle zájmu d�tí. 
   
Vzhledem k zvyšujícímu se po�tu d�tí lze o�ekávat vy�erpání kapacity t�chto škol. 
V následujících p�ti letech by tak za stávajícího trendu mohlo být umíst�ní d�tí do 
uvedených základních škol problémem.   

Infrastrukturu pro služby osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
reprezentuje v zón� Lidových sad� na ulici Elišky Krásnohorské 921 Základní škola 
a Mate�ská škola pro sluchov� postižené, jejímž z�izovatelem je Liberecký kraj. 

V komplexu školy se nachází základní škola pro sluchov�
postižené, mate�ská škola, internát a školní družina, 
speciáln� pedagogické centrum i školní jídelna. Posláním 
škol je komplexní pé�e v oblasti vzd�lávání a výchovy d�tí s 
r�znou úrovní sluchového postižení, p�ípadn� s postižením 
kombinovaným, dále pak d�tí s vadami �e�i. Specifikum škol 
spo�ívá p�edevším v 10leté školní docházce a pravidelné 
logopedické pé�i. Vzd�lávání je  zabezpe�ováno v rozsahu  
u�ebních  osnov  a plán� b�žné základní školy, v p�ípad�

pot�eby jsou vytvá�eny individuální vzd�lávací programy.  
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Docházku do školy je možné plnit jako denní nebo týdenní s internátním pobytem. 

St�ední školství v zón� Lidových sad� reprezentuje St�ední pr	myslová škola strojní 
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola (SPŠSE a VOŠ) na Masarykov� ulici 3. Škola 
má otev�eny obory strojírenství, elektrotechniky, slaboproudé elektrotechniky, elektronických 
po�íta�ových systém� a technické lyceum.  

Na Vyšší odborné škole (p�i SPŠSE) se vyu�uje obor po�íta�ové systémy. Studium je 
ur�eno pro maturanty ze všech st�edních škol. Je podobné studiu bakalá�skému 
organizovanému na vysokých školách, od n�hož se liší hlavn� v�tší orientací na praktickou 
stránku výuky.  

Ulice Šamánkova 500/8 je adresou p�ísp�vkové organizace - Obchodní akademie 
a Jazyková školé s právem státní jazykové zkoušky. Škola s kapacitou 530 žák�
poskytuje výuku v oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum. V posledních t�ech 
letech se po�et absolvent� blíží k hranici 120 student�. P�es 75 % absolvent� pokra�uje 
v dalším studiu, p�edevším na vysokých školách. Škola spolupracuje se zahrani�ními 
partnerskými školami (Obchodná akadémia Dolný Kubín, Slovensko;  Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri "M. BUNIVA", Pinerolo, Itálie; Verein der Freunde des 
Gymnasiums Herrnhut e.V., Herrnhut, N�mecko; t-AtriumPladijnenweg, Amersfoort, 
Nizozemí). Škola se ú�astní projektu Centra vzd�lanosti Libereckého kraje. 

Na Šamánkov� ulici je také sídlo liberecké pobo�ky Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. 
(d�íve Vysoká škola ve�ejné správy a mezinárodních vztah�, o.p.s.) nabízející bakalá�ské 
a magisterské obory v denní i dálkové form�. Studijními obory jsou zam��eny na ve�ejnou 
správu, mezinárodní vztahy a evropská studia. 
   

Významným subjektem na poli vzd�lávání je 
Technická univerzita v Liberci. Na šesti 
fakultách a jednom vysokoškolském ústavu 
nabízí široké spektrum vzd�lání v klasických 
technických, p�írodov�dných, humanitních, 
ale také v um�leckých a  mezioborových 
studijních oborech. Technická univerzita v 
Liberci má  dob�e vybavené laborato�e, 
po�íta�ové u�ebny  i kvalitní týmy v�deckých 
pracovník�. Svým významem p�esahuje  
liberecký region  i �eskou republiku. 
Univerzita dosahuje skv�lých výsledk� na 

poli v�dy a výzkumu. Jedním z p�íklad�  je  sv�tov� unikátní objev technologie pr�myslové 
výroby nanotextilií. Do v�decké práce se zapojují i studenti jako rovnocenní �lenové 
vývojových tým�. 
Univerzita nabízí dobré sociální, kulturní i sportovní zázemí (univerzitní sportovní areál) 
Absolventi nebývají na seznamu nezam�stnaných, ale obvykle si vybírají z  n�kolika 
kvalitních nabídek na lukrativní zam�stnání. 
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Tabulka 33: P�ehled fakult a student	 Technické univerzity v Liberci 

Technická univerzita v Liberci 
2004-2005 2005-2006 2006-2007

studenti absolventi studenti absolventi studenti absolventi
Fakulta strojní 1 636 181 1 401 146 1 799 177
Fakulta textilní 1 523  290 1 468  292 1 460  316
Fakulta pedagogická 1999 332 2 320 352 2 407  401
Fakulta hospodá�ská 1225 278 1 269  257 1 514  329
Fakulta architektury  194  18 263  29  262  40
Fakulta mechatroniky 
a mezioborových inženýrských studií 

 673 49 780 124  819  176

celkem 7 250 1 148 7 501 1 200 8 261 1 439
Zdroj: Výro�ní zprávy o �innosti TU v Liberci, www.vslib.cz 

Následující tabulka znázor�uje p�ehled sportoviš� a h�iš� umíst�ných v areálech školských 
za�ízení. 

Tabulka 34: Plochy a sportovišt� v areálu škol 

ZŠ 5. kv�tna dv� t�locvi�ny, h�išt� na volejbal s asfaltovým 
povrchem, koš na basketbal

ZŠ Husova nové školní h�išt�, t�locvi�na

ZŠ Lesní dv� t�locvi�ny, h�išt� na košíkovou a volejbal 
s um�lým povrchem, dosko�išt�

Škola pro sluchov� postižené víceú�elové h�išt� s vybavením na košíkovou, 
minifotbal a volejbal, um�lý povrch 

SPŠSE a VOŠ h�išt� na malou kopanou, velká t�locvi�na, malá 
t�locvi�na, posilovna 

Obchodní akademie Šimánkova dv� t�locvi�ny o rozloze 389 m2

VSK Slavia TU Liberec o.s. skokanský m�stek v areálu TU v Liberci 
Zdroj : Generel sportu a sportovních za�ízení, 5/2001- Ing. Daniel Hrubý, Ing.arch I. Vitoušová 

Zdravotní a sociální pé�e  

V zón� Lidové sady se nachází pom�rn� významný po�et zdravotnických za�ízení 
i soukromých ambulantních specialist	. Je zde zastoupeno p�es t�icet subjekt� z r�zných 
medicínských obor�. P�evahu mají stomatologové, prakti�tí léka�i a pediat�i. V zón� také sídlí 
poliklinika, kojenecký ústav a lékárna. Jihozápadn� se zónou sousedí Krajská nemocnice 
Liberec a.s. P�ehled všech subjekt� p�sobících v oblasti zdravotní a sociální pé�e je uveden 
v p�íloze tohoto dokumentu. 

V oblasti sociální pé�e fungují v zón� dv� neziskové organizace zam��ené na pé�i 
o seniory. Do této oblasti lze zahrnou i aktivity evangelické církve, která má taktéž v zón�
své sídlo. 

Reva o.p.s.
Reva o.p.s. byla založena v roce 2002. Spole�nost reaguje na pot�eby starších obyvatel 
Liberecka a naprostý nedostatek kvalitních služeb pro seniory, kterým by takovéto služby 
umožnily žít co nejdéle ve svém p�irozeném sociálním prost�edí, mezi svými blízkými 
a p�áteli s p�im��enou pomocí sociálních služeb.  

�ada senior� je nucena odejít ješt� v pom�rn� aktivním v�ku do penzion� �i domov�
d�chodc� jenom z toho d�vodu, že si sama nem�že zajistit n�kterou aktivitu b�žného života. 
Komplexními sociálními službami a jednoduchými zdravotnickými úkony p�ímo 
v domácnostech u senior� umož�uje spole�nost senior�m prožít ješt� mnoho let v rodinném 
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kruhu bez nebezpe�í sociálního vylou�ení a ztráty spole�enských kontakt�. Pe�ující rodin�
p�itom snižuje zatížení a usnad�uje návrat do b�žného života. 

Po�átkem roku 2003 pracovalo pro organizaci 5 zam�stnanc�. Vzhledem k nár�stu po�tu 
uživatel� vzrostl i po�et zam�stnanc� na sou�asných 25 osob, z toho 22 osob je v p�ímé 
pé�i o seniory. 

adresa: Vrbova ul. 796/4, 460 01 Liberec 1 
kontakt: 482 710 003, reva-lbc@volny.cz 
web:  www.reva-lbc.org  

Regionální dobrovolnické centrum Ješt�d
Regionální dobrovolnické centrum Ješt�d bylo založeno v roce 2001 s cílem zapojit širokou 
ve�ejnost do ve�ejn� prosp�šné �innosti. Toto ob�anské sdružení je sou�ástí Koalice 
dobrovolných iniciativ v �R, kterou zast�ešuje Národní dobrovolnické centrum HESTIA 
(http://www.hest.cz). 

Regionální dobrovolnické centrum Ješt�d se zabývá programem „Pro seniory“. Cílem 
programu je prost�ednictvím �inností dobrovolník� obohatit život senior� v za�ízeních 
sociální pé�e. Dobrovolníci pomáhají v domovech d�chodc� v Liberci. V domovech pro 
seniory p�sobí 22 dobrovolník�, kte�í poskytují starým lidem spole�nost a intenzivn� se jim 
v�nují. Doprovázejí je na procházky a po�ádají pro n� r�zné aktivity jako je malování 
a spole�enské akce. Svou �inností jim tak zp�íjem�ují podzim života. 

V liberecké nemocnici toto ob�anské sdružení realizuje program „Dobrovolníci 
v nemocnici“. Zhruba 40 dobrovolník� pomáhá v Krajské nemocnici Liberec na odd�lení 
dlouhodob� nemocných, onkologie, spinální jednotky, d�tské chirurgie a d�tské psychiatrie. 
Cílem sdružení je v pr�b�hu dalších období získávat ješt� více dobrovolník� a uspokojovat 
tak stálý zájem ze strany zdravotních a sociálních za�ízení. 
adresa: B�ezová alej 1305/4, 460 01 Liberec 1 
kontakt: 485 172 386 
web:  www.rdcjested.cz  

Sociální integrace r�zných, nejen znevýhodn�ných skupin obyvatel vyžaduje za�ízení se 
specifickým vybavením. P�edevším v souvislosti se stárnutím populace a s o�ekávaným 
zvyšováním nárok� na pé�i o zdravotn� postižené je nutno doplnit stávající kapacity i o nové 
typy sociálních za�ízení. Velkou pozornost je t�eba v�novat také zlepšování kvality sociálních 
za�ízení, aby spl�ovala sou�asné požadavky kladené na infrastrukturu pro sociální integraci. 
Tyto problémy jsou �ešeny podle rozsahu na krajské i na místní úrovni. Nezastupitelnou roli 
v sociální integraci ovšem mají také církve a náboženské spole�nosti.  

V zón� Lidových sad� se nachází centrum 
�eskobratrské církve evangelické. V míst� se 
pravideln� konají bohoslužby, schází se p�vecký 
kroužek, konají se biblické hodiny, setkání 
mládeže a st�ední generace, klub senior�, 
setkání maminek a je zde mate�ské centrum. 

Farní ú�ad �eskobratrské církve evangelické 
adresa: Masarykova 454/22, 460 01 Liberec  
kontakt:  482 713 044,  

fará�ka Tabita Landová, Th.D. 
web: http://liberec.evangnet.cz     
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Diakonie �eskobratrské církve evangelické poskytuje sociální, zdravotní, vzd�lávací 
a pastora�ní služby lidem, kte�í se v d�sledku v�ku, zdravotního postižení, nemoci, 
osamocení �i ohrožení dostali do nep�íznivé životní situace. Jde o služby ur�ené zejména 
senior�m, lidem s postižením, lidem v obtížné životní situaci a umírajícím.  
Z projekt� realizovaných diakonií �eskobratrské církve evangelické lze zmínit projekt Phare 
„Senior a já“, jež m�l za cíl bojovat se stereotypním p�ijímáním senior� jakožto skupiny bez 
vlastních zájm�, pot�eb a ostatních atribut� aktivního života. V rámci projektu byla vytvo�ena 
pilotní sociologická studie mediálního obrazu seniora, dále byl nato�en televizní spot 
a dokumentární film. Dalším po�inem byl projekt “Podpora procesu zvyšování kvality 
sociálních služeb” zam��ený na podporu Diakonie �eskobratrské církve evangelické jako 
poskytovatele sociálních služeb v systematickém zvyšování kvality sociálních služeb 
v souladu s Národními standardy kvality MPSV. 

  

2.1.4. Životní prost�edí  

Na severovýchodní hranici zóny Lidových sad� za�íná vstup do CHKO Jizerské hory. Jako 
d�sledek reliéfu krajiny jsou negativem oblasti horší podmínky pro kvalitu ovzduší. M�sto se 
potýká s inverzemi, které jsou nep�íjemnou sou�ástí života ob�an� Liberce. Na druhou 
stranu díky vysokým nárok�m na ochranu okolní p�írody i vypracovaným plán�m na 
snižování produkce škodlivin a zklid�ování dopravy jsou nastaveny podmínky pro zlepšování 
sou�asného stavu. 

Kvalita ovzduší 
Trvalým a rostoucím problémem jsou emise oxidu dusíku. P�í�inou je stále rostoucí 
automobilová doprava. Dalšími zne�iš�ujícími látkami, které produkuje silni�ní doprava, jsou 
prašné �ástice. Vliv dopravy na kvalitu ovzduší v zástavb� je posílen tím, že doprava 

Shrnutí

• �ada vzd�lávacích institucí v zón�. 

• Nedostate�ná kapacita MŠ, zatím dostate�né kapacity ZŠ. 

• P�ítomnost školy pro sluchov� postižené. 

• Dv� renomované st�ední školy. 

• Sídlo VOŠ a dvou univerzit v zón�. 

• Nabídka služeb v oblasti sociální pé�e (pé�e o seniory). 

• Významný po�et zdravotnických za�ízení i soukromých ambulantních 
specialist�. 
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produkuje škodliviny v p�ízemní vrstv� atmosféry, kterou pak ob�ané vdechují. Pr�mysl 
ovliv�uje ovzduší ve v�tší vzdálenosti od hust� obydlených �ástí, proto je doprava, jejíž 
emise nep�esahují 50% celkových emisí, pro kvalitu ovzduší v dopravn� zatížených 
lokalitách rozhodující. Monitoring imisních limit� pro prašné �ástice zaznamenává hodnoty 
v rozmezí 16 - 20µg.m-3, limit je stanoven na  40µg.m-3.84 Pro m��ení zát�že vybranými 
organickými polutanty a t�žkými kovy jsou typické sezónní trendy zne�išt�ní ovzduší. 

M�stská hromadná doprava je v zón� �ešena dv�ma tramvajovými linkami a dv�ma 
autobusovými spoji. MHD p�edstavuje vhodnou alternativu k automobilové doprav�, hlavn�
na kratší vzdálenosti, jako je dojezd do zam�stnání. V Lidových sadech je nedostate�n�
zajišt�na dostupnost ve�ejnou dopravou v okrajových �ástech zóny. 
  
Další alternativou k automobilové doprav� je cyklistika. K jejímu masov�jšímu rozší�ení chybí 
dostate�ná sí� stezek, které jsou bezpe�né a pohodlné. Ve m�st� pak chybí místa na 
odkládání kol a další za�ízení, která umožní rychlý a bezpe�ný p�esun po m�st� nejen za 
ú�elem rekrea�ního vyžití, ale i k b�žnému dojezdu do zam�stnání. V sou�asné dob� je 
v Lidových sadech plánováno n�kolik nových cyklotras (podrobn�ji viz kap. 7). 

Hospoda�ení s deš�ovou vodou 
Problémem m�st, ale i zóny, je nedostate�ná schopnost zadržovat deš�ovou vodu. Srážky 
jsou ihned odvedeny do kanalizace, klima se rychleji zah�ívá a je zde nedostate�ná vlhkost 
vzduchu. Možností zadržení deš�ové vody je mnoho. U objekt� se využívají podzemní 
nádrže, kam je voda svedena a následn� se �erpá k dalšímu použití. Pro p�ímé zadržování 
vody se hodí zatravn�né st�echy, které mají nízký koeficient odtoku. V prostorách m�stské 
zelen� se dají také využít nádrže, podzemní nebo i nadzemní, k zp�tnému využití vody 
k zavlažování. �asto používaným �ešením je „pr�leh“ (p�íkop), který nap�ed vodu zadrží na 
povrchu, a potom v podzemí. Voda se vsákne do zatravn�ného pr�lehu, a pak se pomalu 
skrz regulátor odtoku vsakuje do p�íkopu pod ním. P�íkopy tvo�í systém, v rámci kterého je 
možné vodu p�epoušt�t mezi jednotlivými prvky. 

Zahuš�ování obytné zástavby na úkor stávající m�stské zelen�  
V sou�asné dob� sílí tlak na rozši�ování obytné výstavby na úkor stávající m�stské zelen�. 
M�stská zele� p�itom zp�sobuje pomalejší teplotní zm�ny, vyšší relativní vlhkost vzduchu, 
menší výpar, menší teplotní rozdíly a menší �etnost p�ízemních mrazík� než v p�ípad�
zastav�ných ploch. �ešení vhodné úpravy zelen� a nové funk�ní využití území je nákladné. 

Atraktivnost zóny m�že být další obytnou výstavbou narušena (projekty Zborovská, 
Fibichova). Velkým problémem bude, vedle nedosta�ujícího technického stavu a kapacity 
infrastruktury, také vyšší zne�išt�ní hlukem a imisemi. 

Lokalita Lidových sad� a její zelené plochy mohou p�itom z�stat vyhledávanou klidovou 
a relaxa�ní zónou, poskytovat možnosti aktivit jako je koupání, ob�erstvení, d�tské h�išt�, 
dráha pro brusla�e, p�šina s lavi�kami pro starší obyvatele m�sta atp. 

                                               
84
�eský hydrometeorologický ústav 
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Tabulka 35: P�ehled zelených ploch a park	

Druh zelen� Název/lokace Rozloha Poznámka

park Štefánikovo nám�stí 8 150 m2 Památník bojovník�m a 
ob�tem za svobodu vlasti 

park Riegrovy sady, p�ed PKO 1 297 m2

park u Severo�eského Muzea 9 506 m2

park Tržní nám�stí 1 695 m2 fontánka 
park Sukovo nám�stí, tzv. Dubák 7 716 m2

park 
ZOO velký – Lidové Sady P. 
Bezru�e 

13 123 m2 vodní fontánka 

park ZOO malý 3 468 m2

lesopark Fibichova – psí louka 26 100 m2

lesopark Purky�ova ulice 27 277 m2 pronájem ZOO 
m�stský les Lidové sady 20 ha
alej Vít�zná ulice 2 118 m2 javory, lípy 
alej Gorkého ulice (�ást) 937 m2 lípy 
alej Zborovská ulice (�ást) 415 m2 lípy 
alej Masarykova ulice 3 731 m2 lípy 

zele� Rokle Zborovská 8 910 m2 rekrea�n� sportovní využití, 
tábornické akce 

alej Dvo�ákova ul. 778 m2 lípy 
alej Mozartova ul. 1 023 m2 lípy 
alej Údolní ul. 1 329 m2 jasany,lípy 
alej Husova 763 m2 lípy 
alej ul. B�ezová alej 840 m2 b�ízy 

Zdroj: Magistrát Statutárního m�sta Liberce, odbor komunálních služeb 

Ob�anské sdružení Staré m�sto Liberec provedlo dotazníkové šet�ení mezi ob�any
ohledn� využití rokle na ulici Zborovská, projektu Purky�ova arboreta a pot�eb ob�an� dané 
lokality. Ze 120 odpov�dí respondent� lze identifikovat následující záv�ry: 

� nezbytná revitalizace lokality (rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí, zelen�
a h�iš�) 

� rekonstrukce inženýrských sítí (ulice se�azeny dle priorit) - Lesní, Purky�ova, Horova, 
Mozartova, Janá�kova, Gorkého, Zborovská, Údolní atd. 

� úprava Sukova nám�stí (tzv. Dubák), lesoparku Fibichova, h�išt� Zborovská – oprava 
cest, umíst�ní koš� a lavi�ek, odstran�ní náletových d�evin, umíst�ní mobiliá�e pro 
d�ti 

� nesouhlas s moderní výstavbou velkých bytových dom� v této lokalit�, pokud nebude 
respektovat okolní historickou zástavbu a pokud by snižovaly kvalitu bydlení 
v okolních domech 

� nesouhlas s kácením alejí 
� podpora rekonstrukcí Lesního koupališt�, Letního amfiteátru a výstavby podzemní 

garáže na kone�né tramvaje 
� obavy ze zaslepení Purky�ovy ulice 

Pozn.: Zastupitelstvo m�sta na svém 2. zasedání v únoru 2008 schválilo návrh ploch ve�ejné 
zelen�, které by m�ly být vyjmuty z procesu privatizace pozemk� ve vlastnictví Statutárního 
m�sta Liberec. 

Vodote� v území Lidových Sad	

Zónou Lidové sady protéká Jizerský potok. Tok má délku cca 3,3 km, plocha povodí 
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dosahuje cca 2,75 km2. Jizerský potok (d�íve Bayersbach) pramení v lesích mezi 
Ruprechticemi a Rudolfovem, napájí lesní koupališt� a ústí do Nisy, jíž je pravostranným 
p�ítokem. Správcem toku je Statutární m�sto Liberec a Lesy �R. 

Od pramenné �ásti až po lesní koupališt� má tok p�írodní charakter. Pod koupališt�m byla 
�ást koryta toku vydlážd�na v souvislosti s vybudováním p�echodu p�ívodního �adu z 
Jizerského vodojemu do vodojemu Ruprechtice. Poté je koryto toku op�t p�írodního 
charakteru s jednou št�rkovou zdrží až po první objekty v ulici Stroupežnického, odkud je tok 
zatrubn�n. Protéká p�es areál lukost�elc�, podél ulice Tiché, poté v náb�ežních zídkách až 
k Sovov� ulici. Dále tok protéká areálem ZOO a te�e sm�rem k Masarykov� ulici, kde má 
charakter otev�eného koryta s vegeta�ní úpravou. V rámci areálu ZOO je na toku Labutí 
jezírko. Vodní tok je využíván pro pot�eby ZOO, z tohoto d�vodu také bylo na horním toku 
vyhlášeno hygienické pásmo ochrany. Od ulice Vít�zné p�es areál LTV až ulici Vít�znou je 
poté potok zatrubn�n potrubím DN 150. Posléze potok protéká zástavbou, místy vyv�rá na 
povrch (pod ul. Rychtá�skou). Od benzinové pumpy v ulici Sokolské až po ústí do Lužické 
Nisy je koryto toku otev�ené upravené v náb�ežních zdech. 

Z výsledk� monitoringu toku bylo zjišt�no, že v plaveninách Nisy se vyskytuje arsen, 
kadmium, rtu� a benzo(a)pyren. Zatížení sediment� t�mito látkami je dosud jen mírné, 
problém p�edstavuje zne�išt�ní biofilmu, zejména arsenem a olovem, kde tyto látky dosahují 
nejvyšších koncentrací v �R. Lužická Nisa je levým p�ítokem Odry. Její celková délka 
dosahuje 252 km, z toho 54 km p�ipadá na �echy. Povodí zaujímá plochu 4197 km2.  

Podél trasy toku od Masarykovy ul. od budovy Lázní vede soub�žn� kmenová stoka XIII, 
jejíž stavba byla dokon�ena v roce 1998. V rámci dokon�ení došlo k odd�lení odpadních vod 
od toku.  

Tabulka 36: Vodní plochy v zón� Lidových sad	

Údolní potok zatrubn�ný potok veden zástavbou mezi 
Zborovskou a Mozartovou a poté ulicí Vít�znou 

Jizerský potok ústí do Labutího jezírka 

Labutí jezírko slouží pro ZOO, vodní prvky, vlastníkem je 
Statutární m�sto Liberec 

Lesní koupališt� severovýchodní �ást zóny, p�vodní ú�el 
rekreace, mimo provoz, vlastník SK Ješt�d, 
plocha 1 675 m2, rozm�ry cca 50 x 20 m 

Zdroj: SML 

Úspory energie 
Spot�eba energie neustále stoupá. V sou�asnosti dochází k p�erozd�lování spot�eby od 
pr�myslu sm�rem k doprav� a domácnostem. V souladu s udržitelným rozvojem je nutné 
snažit se o co nejv�tší energetické úspory. 

V lokalit� Lidových sad� probíhají opat�ení ke snížení energetické náro�nosti formou 
zateplování objekt� a vým�ny oken. Nejv�tší podíl na spot�eb� energie má vytáp�ní (50 %), 
oh�ev vody tvo�í asi 24 % a zbytek p�ipadá na p�ípravu jídel, chlazení, praní a osv�tlení. 
Vlivem p�etáp�ní a nedostate�né tepelné izolace je spot�eba energie na vytáp�ní tém��
o t�etinu vyšší než je nezbytné. Opat�ení na snížení spot�eby tepla mohou snížit pot�ebu 
vytáp�ní o desítky procent. U starších dom� to m�že být i p�es 50 %. K úsporám dochází 
vylou�ením klimatizace dob�e �ešenou stavbou, kompletním zateplením objektu, regulací 
vytáp�ní nap�. pomocí termoregula�ních ventil� a vým�nou oken. T�mito cestami uniká až 
35% tepla. 
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Úspory energie se za�ínají objevovat i ve form� investic do za�ízení pro vytáp�ní nebo oh�ev 
vody jako jsou kotle na biomasu, tepelná �erpadla, solární systémy pro oh�ev vody a výrobu 
elekt�iny. V roce 2008 m�sto získalo dotaci z Opera�ního programu Životní prost�edí na 
realizaci úspor energie (zateplení, vým�na oken) v ZŠ Lesní. 

Dobudování kanalizace  
Zvýšená kapacita �OV-R�žodol díky projektu Lužická Nisa umožní napojení dalších p�ípojek 
na kanaliza�ní systém. Dostavba kanalizace odstraní produkci zne�išt�ní, kterou zp�sobují 
staré septiky a žumpy. Jedná se hlavn� o p�epady ze septik� odtékajících do povrchových 
vod nebo se vsakujících do terénu.  

Dne 13. 5. 2008 bylo vydáno rozhodnutí Magistrátu m�sta Liberce o povolení Severo�eské 
vodárenské spole�nosti, a.s. k provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Husov�
ulici. Rekonstrukce se týká t�í vodovodních �ad�, které se budou napojovat na stávající �ady, 
a dále se jedná o p�t stok. 

Odpadové hospodá�ství 
Produkce komunálního odpadu závisí na velikosti sídla, životním stylu a životní úrovni. 
Materiálové využití odpadu umož�uje snížit nároky na spot�ebu p�írodních surovin. I když se 
objem vyt�íd�ného odpadu a dostupnost nádob na t�íd�ný odpad zvyšuje, stále jsou v t�íd�ní 
komunálního odpadu zna�né rezervy, p�edevším v oblasti bioodpadu. Ten tvo�í po papíru 
nejv�tší podíl celkového komunálního odpadu. Sezónní akce, které umož�ují sb�r 
rostlinného odpadu, nejsou dosta�ující. Ke stávajícím základním komoditám (plast, sklo 
a papír) by m�ly p�ibýt kontejnery na bioodpad a nápojové kartony v místech, kde ješt�
chybí. M�ly by prob�hnout akce na informování ve�ejnosti o pot�eb� t�íd�ní odpadu, 
zapojeny školy a p�edškolní za�ízení a zajišt�na dostate�ná sí� sb�rných kontejner�. 

Nakládání s komunálním odpadem se �ídí obecn� závaznou vyhláškou m�sta. Základním 
�lánkem v systému nakládání s komunálním odpadem je závod na termické využití odpad�, 
který je umíst�n v prostoru areálu Teplárny Liberec, a.s. Veškerý komunální odpad je 
termicky využíván v tomto za�ízení. Základním �lánkem v systému separování odpad� ve 
m�st� je sb�rný dv�r. Slouží ke shromaž	ování separovaných, nebezpe�ných nebo 
rozm�rných odpad�, využitelného komunálního odpadu a k jejich p�ípadnému dot�íd�ní 
a k demontáži. Pro kompostárnu je územním plánem stabilizována plocha mezi stávající 
�OV v R�žodole a ulicí Obloukovou. Na území m�sta nejsou vymezeny prostory na 
budování skládek. 

Ekologická výchova a ochrana p�írody 
Nástupnickou organizací St�ediska ekologické výchovy Statutárního m�sta Liberec se stala
DIVIZNA - M�stské st�edisko ekologické výchovy p�i ZOO Liberec. Jedná se o denní 
specializované pracovišt� pro podporu a realizaci environmentální výchovy. Poskytuje 
kvalitní služby v oblasti environmentální výchovy, vzd�lávání a osv�ty (EVVO) p�edevším 
v t�chto oblastech: 

• ekologické výukové programy pro d�ti z mate�ských škol, žáky základních a st�edních 
škol - výukové programy vedou zkušení a odborn� zdatní lekto�i  

• po�ádání odborných seminá��, exkurzí �i dílen pro studenty pedagogických fakult, 
pedagogické pracovníky, vedoucí d�tských kroužk� a oddíl�, a širokou ve�ejnost  

• zajiš�ování metodické pomoci koordinátor�m EVVO na školách, metodické pomoci 
pro zpracovávání školního vzd�lávacího programu  

• po�ádání specializa�ních studií pro koordinátory EVVO na ZŠ a SŠ  
• pro pedagogy voln� p�ístupná knihovna publikací k ekologické výchov� a p�j�ovna 

netradi�ních výukových pom�cek 
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• komunikace s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu i po celé 
republice  

• koordinace sít� škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu (projekt 
M.R.K.E.V.) 

• koordinace mezinárodního programu EKOŠKOLA pro Liberecký kraj  
• koordinace grantového a asisten�ního programu Škola pro udržitelný život pro 

Liberecký kraj 

St�edisko ekologické výchovy Divizna je �lenem Sdružení st�edisek ekologické výchovy 
Pavu�ina.  
adresa: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1 
kontakt: 482 712 982 
web:  www.zooliberec.cz/divizna/  

Shrnutí

• Atraktivní p�íroda, sousedství s CHKO Jizerské hory. 

• Zahuš�ování obytné zástavby na úkor m�stské zelen�. 

• Neuspokojivý stav zelen�. 

• Nízká úrove� ve�ejného prostranství. 

• Nedostate�ný po�et budov s tepelnou izolací. 

• Zvýšené imise škodlivin z dopravy. 

• Nenapojení okrajových �ástí zóny na ve�ejnou kanalizaci.  

• Dlouhodobá podinvestovanost technické infrastruktury. 

• �innost st�ediska pro environmentální vzd�lávání. 
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2.1.5. P�itažlivá zóna 

Na za�átku roku získalo m�sto v anket� Hospodá�ských novin ocen�ní titulem nejlepší 
m�sto pro život v �R. Reziden�ní �ást zóny je velmi atraktivním místem k bydlení. Disponuje 
starším, ale z hlediska kategorizace kvalitním bytovým fondem, který se neustále rozr�stá. 
Dle SLDB 2001 na území zóny stojí 447 dom	85 (z toho 57% rodinných, 38% bytových 
a 5% ostatních, tj. nebytových dom�). Podle stejného zdroje dat se p�ímo v zón� nachází 
p�ibližn� 1 463 byt	 (92% z nich je trvale obydleno, cca 8% je neobydleno).  

K pozitiv�m lokality pat�í dobrá ob�anská vybavenost okolí a dobrá dopravní dostupnost. 
Negativa této oblasti jsou rezidenty shledávána p�edevším v další bytové zástavb�, jež 
s sebou p�ináší vyšší nároky na místní komunikace, které jsou kapacitn� i technicky 
nevyhovující. K negativ�m se �adí také zábor zelených ploch a imise škodlivin z dopravy. 

V sou�asnosti je �in�no mnoho krok� k dalšímu rozvoji bytového fondu (nap�. projekty 
Zborovská, Fibichova, nebo projekt reziden�ního bydlení v areálu Libereckých výstavních 
trh�, o n�mž je zmínka v kap. 6.4). Zóna Lidové sady je atraktivním místem styku 
významných historických památek s kvalitními ve�ejnými i obslužnými funkcemi, obytným i 
podnikatelským územím proloženým m�stskou zelení v podob� ve�ejných prostranství, park�
a lesopark�.  

Atraktivnost a p�itažlivost oblasti pro širokou ve�ejnost spo�ívá jak v zajišt�ní dostupných 
a kvalitních služeb a obchod�, pestré nabídky pracovních p�íležitostí a možností k bydlení, 
tak v tefgveddddd)rchnickém stavu budov, areál� a objekt�, kvalit� a dostupnosti technické  
infrastruktury a dopravy. 

Kulturní památky 

Seznam památek v zón� Lidových sad	
Následující tabulka uvádí seznam objekt�, které jsou od roku 1958 zapsány na seznamu 
památek. 

Tabulka 37: Seznam památek v zón� Lidových sad	

Objekt Ulice �íslo rejst�íku
Severo�eské muzeum 

Park u muzea 
Masarykova 485/I. a 437 19521/5-3580 

M�stské lázn�, m�ížové oplocení Masarykova 723/1 43949/5-5233 
Bývalá Obchodní komora- dnes 

Medicentrum 
Masarykova 699/I 43948 / 5-5232 

�inžovní d�m v�etn� vyhlídkové 
v�že 

Lidové sady �. p. 425/I 37628 / 5-5054 

obytná stavba Vít�zná 770/7 44023/5-5328 
vila Vít�zná 725/40 11891/5-5591 

Strossova vila Husova 186/64 43954/5-5238 
Zdroj: Statutární m�sto Liberec 

V zón� Lidové sady se nalézá n�kolik soch. Jedná se o: 

                                               
85 Data ze základních sídelních jednotek �SÚ �ist� z území zóny Lidových sad�. Data ze základních 
sídelních jednotek p�esahující území zóny byla krácena v pom�ru k velikosti p�esahu tohoto území. 
Validita údaje dosahuje 95%. 
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� Motýlí k�ídla – v parku p�ed pavilonem Golfcentra, autor Ji�í Novák 
� Socha p�átelství – p�ed vchodem do ZOO, autor Olli Marschall 
� Brána sn	 – v parku p�ed pavilonem Golfcentra, autor Eva Kmentová 
� Památník bojovník	m a ob�tem za svobodu vlasti – Štefánikovo nám, jedná se 

o interaktivní pomník pracující se zvukem, vzduchem a sv�tlem, autory jsou Jan 
Stolín, Petr Stolín a Monika Mitášová 

� plastiky v areálu ZOO libereckých výtvarník� Václava Bendy a Old�icha Plívy 
� plastiky Ji�ího Davida v restauraci ZOO, Masarykova t�ída 
� práce z n�kolika ro�ník� d�evosocha�ských sympozií, areál ZOO 
� ptáci – p�ed vstupem do ZOO 

V roce 1991 byl zpracován návrh památkové zóny v Liberci a dne 10. 9. 1992 vydalo 
Ministerstvo kultury �R vyhlášku o prohlášení území historických jader vybraných m�st za 
památkové zóny, kde bylo také území historického jádra m�sta Liberec prohlášeno m�stskou 
památkovou zónou. V roce 1995 byl zpracován Program regenerace m�stské památkové 
zóny Liberec, který byl aktualizován v letech 1998, 2002 a 2005. 

Na následující map� je znázorn�n p�ekryv m�stské památkové zóny a zóny Lidových sad�. 
Modrou p�erušovanou �árou je znázorn�na m�stská památková zóna (zelenou 
p�erušovanou její aktualizace), �ervenou linií pak hranice zóny Lidových sad�.  

�erven� vybarvené objekty jsou objekty po celkové rekonstrukci vyžadující údržbu, oranžové 
jsou vybarveny objekty vyžadující drobné opravy a rekonstrukce menšího rozsahu, žluté 
objekty naopak pot�ebují celkovou rekonstrukci. 
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Obrázek 10: P�ekryv m�stské památkové zóny Liberec a zóny Lidové sady 

Zdroj: SML 
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Infrastruktura pro kulturu, sport, volný �as a cestovní ruch 

M�sto Liberec skýtá mnoho p�íležitostí, jak aktivn� trávit volný �as, tj. p�edevším sportovní 
vyžití a pohybové aktivity ve volném �ase. Vedle vybudovaného zázemí sportoviš� má m�sto 
také svou polohou skv�lé p�edpoklady ke sportování všeho druhu. 

Zóna Lidových sad� je sídlem �ady vyhledávaných sportovních za�ízení, klub� a spolk�. 
Jedná se o: 

� Liberecký tenisový klub 
Fibichova 929, Liberec 
http://www.ltkliberec.cz/ 

� Ebmas - (Wing tzun), t�locvi�na
ZŠ 5. kv�tna, Liberec 
www.ebmas.cz  

� Klub tradi�ních �ínských cvi�ení 
tradi�ní �ínská cvi�ení 
Zborovská 11, Liberec 

� Golfcentrum Liberec 
Masarykova 1320, Liberec 
www.golfcentrumliberec.cz 

� Dynamo Liberec – lukost�elba 
Dvo�ákova 4, 460 01 Liberec 

� Slavia TU Liberec – orienta�ní b�h, 
Hálkova 6, Liberec 

� Bazén Liberec  
Tržní nám. 1338, Liberec 
http://www.bazen-info.cz/index.php?id=uvodni 

� Patriots Liberec – baseball, softball
Gorkého 658/15, Liberec 
http://www.patriots.cz/index.php?sekce=proarticle&sek=khistorie  

� Kite´s paradise - Dra�í ráj  
(powerkiting, mountainboarding, buggykiting, grasskikiting, snowkiting, kiteboarding) 
Lesní 507/34, 460 01 Liberec 

� Tane�ní skupina  
historické tance 19.st., Charleston, Clogging, mexické a irské tance 
DDM V�trník, Riegrova 16/1278, Liberec 
http://www.wings.cz/o_skupine.html  

� Irský tanec, irský step 
kurzy probíhají v budov� Lidových sad�
Lidové sady 425/1, Liberec  
http://www.lidovesadyliberec.cz/uvodni/uvod.php  
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Zóna Lidových sad� je v rámci m�sta Liberec pokládána za oblast klidovou, se širokou 
nabídkou infrastruktury pro kulturn� spole�enský život. Je to místo, kde m�že obyvatel m�sta 
�i jeho návšt�vník nalézt �adu zajímavostí, památek �i jiných atraktivit. 

Kulturní a spole�enské centrum Lidové sady Liberec 

adresa: Liberec, Lidové sady 425/1 
kontakt: 482 710 649 
web:  www.lidovesadyliberec.cz  
otvírací doba: 8:00 – 18:00 

Kulturní a spole�enské centrum Lidové 
sady leží ve výstavní vilové �tvrti, na 
hranici mezi m�stem a p�írodou, odkud je 
doslova pár krok� do lesa a Jizerských 
hor. K areálu pat�í velká zahrada, 
sousedící se zoologickou zahradou. 
Lidovým sad�m pat�í také D�tský koutek, 
venkovní areál pro d�ti s klouza�kami, 
jezírky a vlá�kem. Lidové sady spravují 
také Galerii u rytí�e. Lidové sady jsou 
hostitelem �ádov� stovek akcí ro�n�. Pat�í 
mezi n� plesy, koncerty, zábavy, 
p�ednášky, školení, karnevaly, divadelní 
p�edstavení, tane�ní kurzy, cvi�ení, 
vernisáže, filmová projekce apod.  

V pr�b�hu roku 2006 bylo v Lidových sadech uspo�ádáno celkem 492 po�ad� a akcí pro 
100 tis. návšt�vník�, z toho d�tský koutek zaznamenal celkem 26 891 návšt�vník�. V roce 
2007 pak bylo 469 akcí celkem pro cca 105 tis. návšt�vník�. D�tský koutek navštívilo 32 797 
návšt�vník�. 

Severo�eské muzeum v Liberci 

adresa: Liberec, Masarykova 11 
kontakt: 485 246 111 
web:  www.muzeumlb.cz  
otvírací doba: denn� mimo pond�lí od 9:00 do 
17:00 hodin 

Severo�eské muzeum v Liberci pat�í mezi 
nejv�tší muzea v �eské republice. Založeno 
bylo v roce 1873 jako um�leckopr�myslové 
muzeum a v �eských zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Muzeum vlastní mimo�ádn�
bohaté sbírky ze všech zájmových obor� z vysp�lých evropských zemí a z�ásti také 
z P�edního a Dálného východu. S ohledem na místní tradice severních �ech však nejv�tší 
pozornost pat�ila sklu a textilu. Ve t�ech výstavních sálech a venkovním atriu bývá ro�n�
realizováno okolo 20 výstav. V muzeu probíhá také �ada koncert� a p�ednášek. 
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Graf 18: Vývoj návšt�vnosti Severo�eského muzea 

Zdroj: Severo�eské muzeum v Liberci 

Návšt�vnost je dána p�edevším vhodností a atraktivitou prom�nných výstav pro návšt�vníky, 
p�edevším školní mládež. Významný je i charakter po�así b�hem letních m�síc� (�ervence 
a srpna). Celková návšt�vnost od b�ezna do prosince 2006 dosáhla 39 059 osob, v roce 
2007 pak 36 114 osob. 

Zoologická zahrada Liberec 

adresa: Liberec, Masarykova 1347/31 
kontakt: 482 710 616-17 
web:  www.zooliberec.cz
otvírací doba: 8:00 – 17:00 (18:00) 

Liberecká zoologická zahrada je nejstarší ZOO 
v �eské republice. Byla založena v roce 1919 
a je neodmyslitelnou sou�ástí m�sta Liberce. 
Na jejím p�íkladu lze velmi dob�e demonstrovat 
historii vývoje vztah� mezi �lov�kem a zví�aty, 
která za�al �lov�k chovat pro jiné ú�ely než 
�ist� užitkové. V roce 2006 byla deklarována 
firemní filosofie založená na principech integrované ochrany p�írody, ochrany populací zví�at 
v ZOO, vzd�lávání a výchovy k ochran� p�írody, komunikací s ve�ejností a na principu 
spolupráce s jinými institucemi a partnery. 

ZOO je rozhodnuta napl�ovat své poslání v celé jeho komplexnosti a k jednotlivým úkol�m 
z ní plynoucích p�istupuje ve vzájemné harmonii a vyváženosti. Vyhledává cesty vyznávající 
principy trvalé udržitelnosti a spole�enské odpov�dnosti. V sou�asné dob� je v liberecké 
ZOO chováno na 160 druh� v po�tu cca 950 kus�. Nejznám�jšími chovanými zví�aty jsou bílí 
tyg�i, nejvzácn�jšími osel somálský a takin �ínský. ZOO také získala p�tici vzácných primát�
- ko�kodan� zelených. Tento ohrožený poddruh opice chová jako jediná v zemi.  

Z�izovatelem ZOO je Statutární m�sto Liberec a pod libereckou ZOO spadá i Centrum pro 
zví�ata v nouzi – Bobík a M�stské st�edisko ekologické výchovy – Divizna. Všechny t�i 
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organiza�ní složky pravideln� celoro�n� po�ádají environmentální vzd�lávací a osv�tové 
akce. Zoologická zahrada se pr�b�žn� snaží o bezbariérový p�ístup po celém areálu.  

Celková návšt�vnost v roce 2006 dosáhla 341 161 návšt�vník�. Za stejné období roku 2007 
byl zaznamenán nár�st návšt�vnosti o 43 428 osob (cca 13%) na 384 581 návšt�vník�. 

Graf 19: Vývoj návšt�vnosti ZOO Liberec 

Zdroj: Zoologická zahrada v Liberci 

Botanická zahrada 

adresa:  Liberec, Purky�ova 1 
kontakt: 485 252 822 
web:  http://www.botanickazahradaliberec.cz  
otvírací doba: denn� od 8:00 - 16:00 (18:00) 

Botanická zahrada v Liberci se bohatstvím 
svých sbírek �adí na p�ední místo mezi 
evropskými za�ízeními tohoto druhu. Její 
historie sahá až do roku 1876. Na významu 
však za�ala získávat až od poloviny 
padesátých let 20. století a brzy si vybudovala 
mezinárodní renomé.  

Pozoruhodnostmi se staly nejv�tší leknín sv�ta (viktorie královská), který zde p�es léto 
pravideln� rozkvétá od roku 1956, po�etné sbírky orchidejí a kaktus�, rozsáhlé alpinum, 
tém�� t�i století staré kamélie, expozice sladkovodních a pozd�ji i mo�ských akvárií, prvních 
v republice. V poslední dob� byly unikátní sbírky rozší�eny o sv�tov� uznávanou kolekci 
masožravých rostlin. 

Celková návšt�vnost od b�ezna do prosince 2006 dosáhla 105 030 návšt�vník�, v roce 2007 
byl ovšem zaznamenán pokles o 6 226 na 98 804 návšt�vník�. Rok 2007 byl oproti roku 
2006 siln�jší v návšt�vnosti pouze v m�síci b�eznu a �ervenci. 
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Graf 20: Vývoj návšt�vnosti Botanické zahrady 

Zdroj: Botanická zahrada v Liberci 

�innosti spolk	

�esko-n�mecké fórum žen
Aktivní �lenky organizace Helsinki Citizens‘ Assembly (HCA) se na konferenci v Bonnu 
v roce 1996 rozhodly podpo�it svojí prací p�ípravu dohod, které m�ly za ú�el podporu 
a prohlubování vzájemných vztah� mezi obyvateli �eské republiky a Spolkové republiky 
N�mecko. Konference byla zakon�ena založením fóra žen obou stát�. Fórum je otev�eno 
všem ženám, které se cht�jí v�novat úloze procesu smí�ení a rozvíjení vztah� dobrého 
sousedství obou zemí. 

Cílem a ú�elem Fóra žen je podpora a prohlubování vzájemných vztah� mezi obyvateli 
�eské republiky a Spolkové republiky N�mecko. �innost fóra má jak historickou tak 
i aktuáln� politickou dimenzi s orientací na specificky ženskou perspektivu. 

V rámci nadstranického a nadkonfesního dialogu se postihuje perspektiva žen v politickém, 
ekonomickém, sociálním a kulturním život�. Za tímto ú�elem bylo v letech 2000 a 2001 
založeno �esko-n�mecké fórum žen a Deutsch-Tschechisches Forum der Frauen. 
P�edsedkyn� obou sdružení koordinují �innost fóra v rámci Koordina�ního výboru a jsou 
zárove� mluv�ími obou sdružení. 

Aktivity fóra zahrnují: 
� vým�nu informací 
� organizaci vzájemných setkávání 
� po�ádání konferencí a seminá��
� podn�ty a následnou realizaci projekt� s cílem porozum�ní mezi národy 

a vzájemného smí�ení.          

Všechny akce se konají v obou jazycích a jsou z nich vydávány také dvojjazy�né sborníky. 
  
adresa: Bendlova 1130/15, Liberec 
kontakt:  485 105 222, cn-zeny@volny.cz 
web:  www.hca-deutschesektion.de  
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Ob�anské sdružení Staré M�sto Liberec
Ob�anské sdružení vzniklo v listopadu 2007 z pot�eby obyvatel vilové �tvrti Staré M�sto 
vyjád�it sv�j názor k d�ní v jejich okolí (prodej park�, plánovaná bytová výstavba, 
p�ipravované projekty, chátrání majetku m�sta, silnic, chodník�, inženýrských sítí, park�, 
h�iš� atd.). 

Cílem sdružení je: 
• aktivn� podporovat obnovu a citlivý rozvoj obytné �ásti �tvrti Staré M�sto,  
• usilovat o zlepšení stavu životního prost�edí, kvality bydlení, inženýrských sítí, 

komunikací, dopravní dostupnosti a bezpe�nosti v lokalit�
• prosazovat zachování a rozvoj park�, zelen�, h�iš� a jiných ploch pro aktivní trávení 

volného �asu obyvatel, návšt�vník� i turist�  
• hájit zájmy ob�an� a chránit výše uvedenou �ást �tvrti p�ed neuváženými stavebními 

a jinými zásahy, které by mohly narušit kvalitu života a bydlení ob�an� a také 
jedine�nou historickou hodnotu této lokality 

• poskytovat informace o d�ní v této �ásti m�sta  
• aktivn� komunikovat se zástupci Magistrátu m�sta Liberce a �leny zastupitelstva  

kontakt:  staremestoliberec@seznam.cz 
web:  www.staremestoliberec.cz  

Zanedbané lokality a brownfields 

Významným negativním prvkem zástavby jsou nevyužité a chátrající budovy, haly nebo 
prostranství. Jejich existence nejenže vytvá�í negativní dojem z lokality, ale také m�že 
dlouhodob� znehodnocovat kvalitu životního prost�edí. M�sto si je v�domo potenciálu 
skrytého v cestovním ruchu a p�íjm� z n�ho plynoucích, a také se snaží reagovat na stále 
rostoucí zájem ob�an� o aktivní trávení volného �asu. P�estože vše s sebou nese nemalé 
finan�ní nároky, velká �ást pozornosti je zam��ena na �ešení situace zanedbaných lokalit, 
které jsou šrámem na tvá�i m�sta. 

M�stské lázn�
Na Masarykov� ulici se nalézá nádherná 
neorenesan�ní budova m�stských lázní, 
jež vznikla v letech 1901 - 1902 dle 
projektu víde�ského architekta Branga. 
Celý objekt, jeho exteriér i výzdoba 
interiéru, je p�izp�soben p�vodnímu 
poslání m�stských lázní. Štít je zdoben 
sochou Poseidona a jeho ženy, plastiky 
nad okny zase p�edstavují vodní hry.  
M�sto budovu po�ídilo v roce 2005, aby ji 
zajistilo proti chátrání. M�sto nechalo 
provést nejnutn�jší opravy st�echy 
a kamenných prvk�, objekt vy�istilo 
a vyst�hovalo nájemníky. Celkové 
investice dosud dosáhly cca 40 mil. K�. 
M�sto nechalo zpracovat studii možných využití. Byla vybrána varianta využití pro zdravotní 
služby, pohybové aktivity apod. s názvem „D�m zdraví“, na kterou se vypracovala studie 
proveditelnosti, studie stavby a projekt ke stavebnímu povolení. Projekt p�edpokládá 
zachování a rekonstrukci bazénové �ásti. P�estavba si vyžádá p�es 453 milion� korun.  
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V sou�asnosti je vydáno právoplatné stavební povolení na rekonstrukci historické budovy. 
M�sto se snaží najít strategického partnera, který by objekt využil stejn�, jak plánuje m�sto.  

V zón� Lidových sad� je situován areál Libereckých výstavních trh	. V bývalém pavilonu 
A p�ipravuje soukromá spole�nost projekt na reziden�ní bydlení „VILA DOMY Masarykova“. 
Má se jednat o šest viladom� (dva osmipodlažní, dva sedmipodlažní a dva šestipodlažní) se 
126 byty. Jednalo by se o soukromé bydlení s vysokou variabilitou uspo�ádání dispozic byt�.  

Každý byt by m�l z obytných teras výhled do zelen�. Klidné prost�edí, romantický park, 
lesopark s potokem, dobrá dostupností do centra, blízkost zastávky tramvaje a sousedství 
významných a reprezenta�ních budov jsou hlavní devizou projektu. Bezpe�nost bydlení by 
zvyšoval kamerový systém a správce objekt�. 

Letní amfiteátr 
Objekt nacházející se na východní hranici zóny 
nedaleko kone�né stanice tramvaje byl postaven 
v roce 1951. Rekonstrukcí prošel v roce 1980. 
V sou�asnosti jde o velmi zanedbaný objekt bez 
možnosti jakéhokoliv využití.  
Po provedení rekonstrukce by objekt nabídl širokou 
škálu možností využití. Obdobná za�ízení v jiných 
m�stech, která prošla celkovou opravou, fungují 
úsp�šn� a vytvo�ila kvalitní podmínky pro po�ádání 
kulturních a spole�enských akcí (divadelní 
p�edstavení, hudební festivaly a koncerty apod.). 

Lesní koupališt�
Jedná se o v sou�asnosti nevyužívanou um�lou nádrž 
o rozm�rech p�ibližn� 50 x 20 m a hloubce 3 m na 
severovýchodní hranici zóny. Celý areál koupališt� pot�ebuje 
rekonstrukci od zdevastovaného zázemí, p�es samotnou nádrž 
až k vy�ešení p�ístupových cest. P�ší stezka vedoucí k Lesnímu 
koupališti je ve velmi špatné stavu a absolutn� nesch�dná pro 
imobilní osoby. Je nezbytné vy�ešit p�ivad�� vody, technické 
zázemí pro úpravu bazénové vody, odkanalizování, rozvody 
elekt�iny apod. 

Dále bude nutné zrekonstruovat stávající nezpevn�né 
p�ístupové komunikace, zajistit p�ístup i pro imobilní ob�any, 
uložit inženýrské sít� pro Lesní koupališt�, obnovit plochy pro 
slun�ní, d�tské parky, pr�lezky, dovednostní dráhy apod. 

Stezky a p�šiny 
Nezbytné úpravy a rekonstrukce vyžadují i výletní stezky 
v lesoparku v celé východní �ásti zóny. Je t�eba provést 
regeneraci lesoparku, obnovit cesty a p�šiny, stezky vybavit 
mobiliá�em a propojit jednotlivá atraktivní místa využívaná 
pro rekreaci, turistiku a sport. Dalším ze zmi�ovaných 
nedostatk� lokality je špatný naviga�ní systém
k turistickým atraktivitám. Sm�rové tabule jsou v zón� sice 
umíst�ny, je jich však nedostatek a zejména pro „p�espolní“ 
návšt�vníky jsou mnohdy nep�ehledné.  
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Možnosti ubytování 

Liberec disponuje všemi typy ubytovacích za�ízení, tj. hotely, motely, penziony, priváty, 
samostatnými objekty k pronájmu, ubytovnami a autokempy. V zón� Lidové sady existují pro 
turisty a návšt�vníky následující možnosti ubytování: 

� Apartmá Flamingo, Zborovská 878/1 
� RNDr. Melnikovová (byt pro až 3 osoby), Husova 1117/95 
� Villa Rosemarie (8 l�žek), ulice Prokopa Holého 
� Ji�í Lebeda - Privat (apartmá), Svojsíkova 19 
� Penzion U Muzea, Vít�zná 713/24 
� Hotel U jezírka*** (35 dvoul�žkových pokoj�), Masarykova 438/44  

Další rozsáhlé možnosti ubytování s dobrou dopravní dostupností jsou v t�sné blízkosti zóny.  

Necelou t�etinu návšt�vník� tvo�í cizinci, zejména N�mci, Slováci, Nizozemci a Poláci. 
Pr�m�rná doba pobytu (p�enocování) je 3,6 noci (zahrani�ní hosté 3,9 nocí, domácí hosté 
pak 3,4 noci). 

Domácí a zahrani�ní hosté se odlišují p�i výb�ru ubytovacího za�ízení. Zahrani�ní hosté 
up�ednost�ují hotely vyšší kategorie (86%). �eští návšt�vníci volí pro p�enocování v necelé 
polovin� p�ípad� hotely a penziony, ve �tvrtin� p�ípad� hromadná ubytovací za�ízení a 15% 
preferuje kempy. Poslední dv� možnosti ubytování ovšem nejsou v zón� k dispozici. 

2.1.6. Dostupnost a mobilita 

Dopravní dostupnost je jedním z d�ležitých faktor� ovliv�ujících kvalitu ekonomického 
rozvoje i osídlení lokality. Historické propojení Lidových sad� s centrem m�sta, doprava na 
periferii p�es Lidové sady i sídlo mnoha turisticky vyhledávaných institucí �iní z této zóny 
dopravn� velmi vytíženou oblast m�sta. V n�kterých místech je možné zmínit špatnou 
kapacitu komunika�ní sít� zóny, zejména ší�kové parametry, sklonové a sm�rové pom�ry, 
které zp�sobují horší dostupnosti zóny v SV �ásti. 

Shrnutí

• Výskyt množství architektonicky cenných a památkov� chrán�ných objekt�
v zón�. 

• P�ekryv zóny s m�stskou památkovou zónou. 

• Rozsáhlá sí� infrastruktury pro sport, kulturu, volný �as a cestovní ruch. 

• N�které dosluhující objekty a návšt�vnická vybavenost (ZOO). 

• �innost spolk� s aktivním zájmem o d�ní v zón�. 

• Atraktivní p�írodní prost�edí. 

• Tradi�ní místo pro relaxaci a rekreaci obyvatel m�sta. 

• Výskyt zanedbaných, opušt�ných nebo nevyužívaných lokalit skrývající 
ovšem vysoký potenciál pro r�st návšt�vnosti a rozvoj cestovního ruchu. 
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S ohledem na rozvoj území mezi Durychovou ulicí, Štefánikovým nám�stím a Masarykovou 
t�ídou a na vhodné napojení Ruprechtic a oblasti Žižkova nám�stí na centrum m�sta, je 
sou�ástí plánovaného vnit�ního m�stského okruhu rovn�ž úprava komunikací a k�ižovatek 
na tzv. vn�jší �ásti okruhu, na který jsou napojeny ulice Jablonecká od centra, Husova, 
Masarykova, Generála Píky a Ruprechtická. 

V kone�né fázi bude po této vn�jší �ásti okruhu vedena pouze radiální doprava do výše 
popsaných napojovaných ulic. Aktivity v zón� Lidových sad� jsou náro�né na kapacitu 
komunikací a parkovací kapacity. Hlavním limitujícím prvkem na okruhu, a to z hlediska 
zát�že, jsou a budou k�ižovatky. 

N�které sou�ásti vnit�ního m�stského okruhu �eší i zónu Lidových sad�. V rámci vn�jší �ásti 
m�stského okruhu p�jde o napojení severovýchodní �ásti m�sta na vnit�ní m�stský okruh 
ulicí Pastý�skou (320 m) a Durychovou (250 m dlouhá stávající komunikace a cca 100 m 
p�eložka v prostoru Štefánikova nám�stí) až na Štefánikovo nám�stí.  

Komunikace tzv. vn�jší �ásti okruhu (stávající ulice Vít�zná, Klášterní atd.) napojují 
severovýchodní sektor m�sta na vnit�ní m�stský okruh. 

V p�ípad� komunikací ve vn�jší �ásti okruhu v severovýchodním sektoru se jedná vesm�s o 
stávající komunikace, po kterých je a bude vedena doprava z centra m�sta do 
severovýchodní �ásti m�sta a opa�n�. Touto �ástí okruhu bude omezen pr�jezd tranzitní 
dopravy a po realizaci spojovací komunikace s m�stským tunelem, bude pr�jezd tranzitní 
dopravy tém�� vylou�en.  

Hlavní k�ižovatky na vn�jší �ásti okruhu jsou ve v�tšin� p�ípad� úrov�ové stykové nebo 
pr�se�né a budou vybaveny sv�telnou signalizací. V zón� Lidových sad� se jedná o 
k�ižovatky: 

− k�ižovatka u bazénu 
− k�ižovatka u kasáren 
− k�ižovatka Masarykovy a Vít�zné 
− k�ižovatka Vít�zné a Husovy ulice 

Na k�ižovatkách budou z�ízeny odbo�ovací pruhy a navrženy alespo� minimální polom�ry 
sm�rových oblouk� v hlavních sm�rech, odpovídající polom�r�m odbo�ení. Budou také 
provedeny stavební úpravy pro instalaci sv�telné signalizace. 

Napojení Lidových sad	 na ve�ejnou dopravu 

Liberecká m�stská hromadná doprava se skládá ze systému autobusových a tramvajových 
linek provozovaných Dopravním podnikem m�sta 
Liberce, a.s. Centrálním uzlem se stal terminál MHD ve 
Fügnerové ulici. 

Do zóny Lidových sad� vedou linky tramvaje �. 2 a 3 
(zastávka Pr�myslová škola, Muzeum – výstavišt�, 
Botanická – ZOO, Riegrova a Lidové sady, kde mají 
kone�nou stanici). Ve špi�ce pracovních dn� jezdí hlavní 
linky 2 a 3 v intervalech 12 minut tak, že v centru utvá�ejí 
šestiminutový interval. Ve ve�erních hodinách a o víkendech jezdí jen linka 3 a to v intervalu 
10–15 min. Další spojení se zbytkem m�sta zajiš�ují autobusové linky �. 18 (se zastávkami 
Tržní nám�stí, Žižkovo nám�stí, Baltská, U Trianglu) a �. 19 (zastávka Husova, Svobody, 
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B�ezová alej). Po hranici zóny je ješt� zajišt�n provoz autobusových linek �. 14, 25 a 34
(Tržní nám�stí), dále �. 15 a 29 (Husova, Svobody).  

Obrázek 11: Plán sít� MHD zam��ená na zónu Lidové sady 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec 

Neustálou modernizací vozidel MHD a obnovou vozového parku usiluje Dopravní podnik 
m�sta Liberec o zvyšování kvality, r	st bezpe�nosti a komfortu cestujících. Tento 
proces je ovšem, vzhledem k vysoké finan�ní náro�nosti, dlouhodobou záležitostí. 

Podpora využívání ostatních forem dopravy 

Cyklistika sice funk�n� netvo�í podstatný podíl v celkové 
doprav� m�sta, avšak její p�edevším rekrea�ní význam, 
pop�. okrajový význam dojezdu do zam�stnání �i školy  
je nezpochybnitelný. V Liberci neexistuje propracovaná 
a ucelená sí� cyklostezek a již zavedené cyklotrasy se ve 
v�tšin� p�ípad� vyhýbají centru m�sta. 

V návaznosti na Generel cyklistické dopravy v Liberci 
(zpracovatel EDIP s.r.o. v roce 2005, schválen 

Zastupitelstvem m�sta v listopadu 2005) má m�sto zájem pokra�ovat v realizaci cyklistických 
tras. Dle dokumentu Program výstavby cyklistických tras na období 2007 – 13 je v oblasti 
Lidových sad� plánováno n�kolik cyklotras. Následující mapa znázor�uje návrh t�chto 
cyklotras.  

St�žejní �ást tvo�í cyklotrasa 2.1 po Masarykov� ulici, na 
níž se bude u jezírka napojovat trasa 2.10, která povede po 
severozápadním obvodu zoologické zahrady. Dalším úsekem 
je trasa 2.5 za�ínající u kulturního centra Lidové sady, p�es 
trasu 2.6 p�i ulici Sovova a Tichá, k trase 2.7, která pokra�uje 
dále severovýchodn�. Na ulici Husova by m�la kon�it trasa 
3.5, která vede sm�rem od nemocnice. �áste�n� by m�la 
zónu Lidových sad� v míst� Tržního nám�stí a ulice Budyšínská k�ižovat trasa 15.1. 
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Obrázek 12: Plánované cyklotrasy v zón� Lidové sady 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec 

Zvláštní pozornost byla v�nována návrhu cyklistických tras v místech k�ížení s ostatními 
druhy dopravy, kde dochází �asto k nehodám cyklist�.  

Aktivity ob�an	
O podporu cyklistické dopravy v Liberci aktitivn� usiluje ob�anské sdružení Cyklisté 
Liberecka a hnutí D�ti zem�. V rámci projektu podpory cyklistiky cht�jí prosadit taková �ešení 
cyklistické dopravy v Liberci, která by vytvo�ila alternativu individuální automobilové doprav�
p�i cestách na kratší vzdálenost (pravidelné cesty do zam�stnání, na sportovišt� atd.). To by 
m�lo pozitivní dopad na snížení ekologické zát�že m�sta dopravou. Je prosazována sí�
cyklistických tras, která propojí všechny d�ležité zdroje a cíle cyklistické dopravy v Liberci a 
umožní bezpe�nou, pohodlnou a dostate�n� rychlou jízdu na kole mezi nimi.  

Zklid
ování dopravy a parkování 

Kroky ke zklid�ování dopravy jsou souhrnem opat�ení a nástroj� provád�ných m�stem, 
sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikací, zlepšení životního prost�edí a bezpe�nosti, 
zejména chodc� a cyklist�, na úkor dosud nad�azeného postavení automobilové dopravy. 
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Principy zklid�ování dopravy se postupn� stávají sou�ástí podklad� pro stavby a úpravy 
pozemních komunikací. Ke zklid�ování dopravy dochází proto, aby se automobilová doprava 
p�izp�sobila prost�edí sídla (snížení rychlosti projížd�jících vozidel, snížení jejich plošných 
nárok� v rámci uli�ního prostoru), aby se zvýšila bezpe�nost provozu a zvlášt�
ohrožen�jších skupin jeho ú�astník� (d�tí, senior�, lidí se sníženou pohyblivostí a cyklist�). 
Dopravní zát�ž komunikací je t�eba snížit na míru únosnou pro dané území. Uvedená 
tabulka znázor�uje prvky zklid�ování dopravy. 

Tabulka 38: Prvky zklid
ování dopravy 

Snížení rychlosti 
automobil	

Zvýšení bezpe�nosti chodc	

Zvýšení 
bezpe�nosti 

uživatel	
ve�ejné 
dopravy

Zvýšení 
bezpe�nosti 

cyklist	

Zvýšení 
bezpe�nosti 

na 
k�ižovatkách

plošné zklid�ování dopravy (dopravní zna�ení, rychlostní limity, obytné/p�ší zóny) 

zpomalovací prahy 
zastávky v 

jízdním 
pruhu 

cyklostezky
malé okružní 

k�ižovatky 

zvýšené chodníkové plochy x 
miniokružní 
k�ižovatky 

st�ední d�licí ostr�vky pro usnadn�ní p�echázení x x x 

zvýšené plochy vozovky integrované p�echody x x x 

ostr�vky na vjezdu do obce optické zvýrazn�ní p�echod� x x x 

optické zúžení pr�jezdného 
profilu 

x x x x 

sm�rové vychýlení jízdního 
pruhu 

x x x x 

lokální zúžení komunikace x x x x 

Zdroj: www.nadacepartnerstvi.cz 

N�které z uvedených možností nejsou v zón� realizovatelné vzhledem k charakteru 
n�kterých vybudovaných komunikací. 

�ešení problematiky parkování 
Centrum m�sta a p�ilehlé �ásti, stejn� jak je tomu v jiných velkých m�stech, se vyzna�uje 
p�etížeností komunikací vlivem vysokého podílu individuální dopravy. Slabou stránkou 
Lidových sad� je nedostatek parkovacích míst jak pro rezidenty, tak pro návšt�vníky. Vozidla 
stojící podéln� na užších místních komunikacích ješt� více snižují pr�jezdnost ulicemi. 
Snahou m�sta je eliminovat tento jev. 

S cílem eliminace dopravního ruchu v historickém centru m�sta byl zaveden systém 
zpoplatn�ného parkování spo�ívající v rozd�lení m�sta do barevných zón. 

Placené parkování v Liberci je rozd�leno (podle barev) do p�ti zón. V nejlevn�jší zelené se 
za hodinu platí p�t korun, v nejdražší �ervené stojí hodina stání t�icet korun. N�které ulice ze 
zóny Lidových sad� také spadají do tohoto systému (Purky�ova, Lesní, Riegrova, Fibichova, 
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Tržní nám�stí). Provozovatel parkovacího systému je Statutární m�sto Liberec a jeho 
správou pov��il Technické služby m�sta Liberec a.s.  

Návšt�vníci, kte�í vjížd�jí do centra m�sta, mohou využít k parkování také parkovací domy. 
Ani jeden však nestojí v zón� Lidových sad�. 

Stávající parkovací plochy, které jsou k dispozici pro návšt�vníky v blízkosti Zoologické 
a Botanické zahrady, jsou vzdáleny cca do 5 minut docházkové vzdálenosti od jednoho nebo 
druhého areálu. 

Parkování je v t�chto lokalitách celkem pohodlné – v p�ilehlých ulicích, ale dlouhodob�
nedosta�ující. Z ro�ních tržeb za parkovné vyplývá, že b�hem roku využívá placená 
parkovišt� 30 - 40 tisíc automobil�. 

Tabulka 39: P�ehled parkovacích ploch v zón� Lidových sad	

Umíst�ní parkovací
plochy 

Provozovatel 
Po�et parkovacích

míst 
Cena parkování

(minimální) 
Hotel Jezírko František Vozka 21 4 hod – 40 K�
Fibichova ul. SML 107 4 hod – 50 K�
Rybá�ská bašta Soukromý pronájemce 15 zdarma 
Riegrova ul. SML 31 4 hod – 50 K�
Lidové sady SML 10 zdarma 
Ul. Antonína Sovy SML 10 zdarma 
Parkovišt� Botanická 
(Purky�ova ul.) 

SML 15 1 hod – 10 K�

Purky�ova ul SML 12 1hod – 10 K�
Lesní ul. SML 27 4 hod – 50 K�

Celkem 248 míst (kapacita je ovlivn�na zp	sobem parkování)
Zdroj: Purky�ovo arboretum - Zoologicko-botanické didaktické centrum v Liberci, P�edb�žná studie 
proveditelnosti 

Problém s nedostatkem parkovacích míst bude muset být �ešen prioritn�. Zám�rem m�sta je 
zajistit výstavbu kapacitních parkoviš� pro pot�eby lokality (zázemí pro ZOO, Botanickou 
zahradu, turistiku a rekreaci v zón�). Dalším návrhem je využití parkovacích systém� P&R 
umíst�ných u pr�tahu I/35 spolu s vybavením �ídících a informa�ních systém�, v kombinaci 
s tramvajovou dopravou. 

Shrnutí

• Nevyhovující stav a kapacita místních komunikací. 

• Nedostatek parkovacích míst. 

• Místy chyb�jící chodníky. 

• Plánovaný rozvoj cyklotras. 

• Dobrá dopravní dostupnost zóny ve�ejnou hromadnou dopravou.
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2.1.7. Správa v�cí ve�ejných 

Moderní metody zvyšování kvality ve�ejné správy 

Statutární m�sto Liberec v sou�asné dob� realizuje nebo p�ipravuje �adu projekt�
zam��ených na zlepšení služeb ob�an�m i na zvýšení efektivity a snížení nákladovosti jak 
samotného Magistrátu, tak v organizacích z�ízených m�stem nebo m�stem ovládaných, 
které mají své sídlo v zón� nebo v rámci ní p�sobí. Jedním z takových projekt� Projekt 
Komplexní program rozvoje školských a kulturních p�ísp�vkových organizací  skupiny 
Statutárního m�sta Liberce (KOPR),  jehož popis je uveden v podkapitole 1.2.8 

Statutární m�sto Liberec je z�izovatelem nebo majoritním akcioná�em školských a kulturních 
p�ísp�vkových organizací, které zabezpe�ují pro ob�any m�sta široký rozsah ve�ejných 
služeb. Jedná se o organizace, které významným zp�sobem ovliv�ují kvalitu života v Liberci, 
na druhé stran� kladou požadavky na �erpání financí z m�stského rozpo�tu.  

Zp	soby komunikace s ve�ejností 

M�sto spolupracuje s ve�ejností prost�ednictvím n�kolika r�zných nástroj� uvedených 
v podkapitole 1.2.8, ke kterým pat�í zejména webové stránky m�sta. 

Je t�eba poznamenat, že mnohdy se iniciativy v komunikaci k ur�ité problematice chopí sami 
ob�ané �i instituce. Vedle pr�zkum� ve�ejného mín�ní, které podnikají místní spolky k d�ní 
ve m�st�, byla bezesporu p�ínosná aktivita ZŠ Lesní a žák� páté t�ídy v rámci akce k výro�í 
vyhlášení CHKO „Jizerky za humny“. Žáci ze ZŠ Lesní si vybrali lesík mezi ZOO a 
Botanickou zahradou, nafotili lokalitu a její zanedbaný stav a m�li vymyslet �ešení této 
neuspokojivé situace. Dozv�d�li se také o m�stském projektu Purky�ova arboreta. Na 
krajském ú�ad� žáci vystoupili s fotografiemi a popisem lesíka, rozd�lili se na skupinu 
obhajující zám�r projektu a skupinu s argumenty proti projektu. Jednotlivé skupiny m�ly na 
svoji stranu získat nerozhodnutou �ást ob�an�. Cílem t�chto aktivit bylo nau�it d�ti 
komunikovat, obhajovat své myšlenky, prezentovat ur�ité téma a zapojit se do d�ní ve 
m�st�. 

Informa�ní spole�nost 

Jednou z d�ležitých cest ve v�ku vysp�lých informa�ních technologií je jejich využití p�i 
zvyšování kvality ve�ejných služeb a kvality života pro zrychlení a zjednodušení komunikace 
mezi klientem v roli ob�ana a ve�ejnou správou.  V zón� Lidových sad� (Liberec I – Staré 
M�sto a Liberec XIV – Ruprechtice) je možno využívat služeb bezdrátového internetu. Tuto 
službu v dané oblasti dle katalogu poskytovatel� p�ipojení nabízí cca 10 poskytovatel�
p�ipojení (http://rychlost.cz/pripojeni-v/liberec/). S cenami za�ínajícími na dvou set korunách 
m�sí�n�. Další poskytovatelé nabízí p�ipojení pevnou linkou. 
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Shrnutí

• Aktivní implementace metod zvyšování kvality výkonu ve�ejné správy. 

• Ú�ast v n�kolika pilotních projektech. 

• Navázána komunikace s ve�ejností. 

• Široká paleta komunika�ních tok�. 

• Podpora zrychlení a zjednodušení komunikace s ú�adem pro ob�any. 

• Partnerská spolupráce se zahrani�ními m�sty. 
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2.1.8. SWOT analýza zóny Lidové sady 

Silné stránky 

+ atraktivní oblast k bydlení i návšt�v� (reziden�ní �tvr�) 

+ existence p�ísp�vkové organizace Centra vzd�lanosti Libereckého kraje p�ímo 
v lokalit�

+ dobrá dopravní dostupnost hlavních atraktivit zóny ve�ejnou hromadnou dopravou  

+ p�íznivé podmínky pro podnikání v cestovním ruchu 

+ schválený dokument komunitního plánování 

+ existence aktivních ob�anských sdružení a dalších NNO 

+ široká nabídka volno�asových a kulturních aktivit 

+ infrastruktura pro kulturu, sport a volno�asové aktivity 

+ rozsáhlá sí� poskytovatel� zdravotní pé�e (mnoho soukromých ambulantních 
specialist�)  

+ dostate�ná kapacita základních škol 

+ mezinárodní spolupráce na základních a st�edních školách (výuka jazyk�, stáže 
v zahrani�í)  

+ p�ítomnost institucí vyššího odborného a vysokoškolského vzd�lávání a univerzity 
t�etího v�ku 

+ potenciál technického vzd�lávání pro rozvoj v�dy a výzkumu 

+ infrastruktura pro rozvoj dalšího a celoživotního vzd�lávání  

+ infrastruktura pro environmentální vzd�lávání 

+ množství architektonicky cenných a památkov� chrán�ných objekt�

+ existence �ásti m�stské památkové zóny 

+ atraktivní p�írodní prost�edí (sousedství s CHKO Jizerské hory) 

+ existence vodních ploch a okrasných vodních prvk�

+ tradi�ní místo pro relaxaci a rekreaci obyvatelstva m�sta 

+ kvalitní urbanistické �ešení území zóny 

Slabé stránky 

− zahuš�ování obytné zástavby na úkor stávající m�stské zelen�  

− malý po�et podnikatelských subjekt� v dopl�kových službách cestovního ruchu 

− nedostate�ná nabídka základních služeb pro obyvatele 

− nedostate�ná komunikace mezi ve�ejnou správou, neziskovým sektorem, podnikateli 
a ve�ejností 

− nevyhovující stav místních komunikací (v�etn� chodník�) a inženýrských sítí  

− nízká kapacita komunikací a inženýrských sítí 

− nedostatek parkovacích míst pro rezidenty i návšt�vníky 

− neuspokojivý stav komunikací pro p�ší a cyklisty 

− nenapojení okrajových �ástí zóny na ve�ejnou kanalizaci a centrální �istírnu odpadních 
vod 
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− nedostate�ná obslužnost okrajových �ástí zóny m�stskou hromadnou dopravou 

− špatný technický stav n�kterých budov mate�ských a základních škol, zahrad, školních 
h�iš�

− nedostate�ná kapacita mate�ských škol 

− špatný technický stav n�kterých památkových objekt�

− dosluhující objekty a chyb�jící vybavenost fungujících ve�ejných institucí v zón�

− nevyužívaný letní amfiteátr a koupališt�

− zánik tradice výstavnictví  

− nízká úrove� kvality ve�ejných prostranství a neuspokojivý stav zelen�

− nedostate�ná tepelná izolace n�kterých ve�ejných budov   

− špatný naviga�ní systém k turistickým atraktivitám 

P�íležitosti 

� stále rostoucí atraktivita m�sta 

� potenciál pro rozvoj výzkumu a vývoje  

� rozvoj drobných podnikatelských aktivit obyvatel zóny 

� rostoucí spolupráce ve�ejné správy, neziskového sektoru, podnikatel� a ve�ejnosti 

� rostoucí p�íjmy z cestovního ruchu 

� nové využití budovy m�stských lázní a výstavního areálu 

� rozvoj spolupráce zdravotnických a sociálních služeb 

� rozvoj komunitního života v zón�

� rostoucí zájem lidí o aktivní trávení volného �asu 

� ve�ejn� p�ístupné prostory pro možnosti setkávání obyvatel 

� dobudování vnit�ního m�stského okruhu 

� aplikace parkovacích systém� P&R umíst�ných u pr�tahu I/35,  

� spojnice Nová Pastý�ská – napojení Lidových sad� z pr�tahu I/14 vedeného centrem 
m�sta 

Ohrožení 

� stárnutí populace 

� nár�st po�tu obyvatel vzhledem k zahušt�nosti zástavby 

� nízká míra spolupráce a koordinace sociálních a zdravotních služeb a za�ízení 

� snížení rozsahu kvalitních zelených ploch a ve�ejných prostranství 

� dlouhodobá podinvestovanost technické infrastruktury 

� zhoršující se stav opušt�ných a nevyužívaných ploch – brownfields (amfiteátr, lesní 
koupališt�) 

� nedostate�ná p�irozená reten�ní schopnost krajiny 

� p�ekra�ování imisních limit� škodlivin z dopravní zát�že a místních zdroj�

� zvyšování produkce komunálních odpad�

� naddimenzování atraktivity cestovního ruchu a jeho negativních dopad� pro místní 
obyvatele (bezpe�nost, hluk a další)  
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� zvýšení individuální automobilové dopravy v této lokalit�

� vy�erpání kapacity základních škol 

� moráln� a fyzicky zastaralé expozi�ní a chovatelské objekty zoologické zahrady 
mnohdy za hranici životnosti 

� nedosta�ující návšt�vnická vybavenost ZOO 

� narušení urbanistického a architektonického rázu �tvrti necitlivou výstavbou 

� dopravní komplikace vlivem nár�stu po�tu obyvatel a návšt�vník� p�i nedostate�né 
kapacit� stávajících komunikací  

� zábor volných zelených ploch a Purky�ovy ulice pro turistické objekty (omezování 
obyvatel �tvrti a žák� škol ve volném pohybu, relaxaci, ven�ení ps� atd.)  
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2.2. Vize, globální cíl 

Zóna Lidové sady je územím blízkým centru m�sta s velkým potenciálem pro rozvoj m�sta 
jako celku. Území je charakteristické vysokou koncentrací ekonomických aktivit a zárove�
zajímavým p�írodním, kulturním, sociálním a vzd�lanostním zázemím. Na základ�
provedené socioekonomické analýzy m�sta a následné SWOT analýzy vyplynula jako jedna 
ze silných stránek vysoká koncentrace vzd�lávacích, kulturních a spole�enských center 
a aktivit v bezprost�ední blízkosti centra m�sta. Z tohoto d�vodu byla vymezena ucelená 
zóna (Lidové sady), která spl�uje základní požadavky stanovené kritérii pro území 
s vysokým potenciálem r�stu.86 IPRM, jako každý strategický koncep�ní dokument, má 
nastavenou svoji Vizi, Globální cíl a Specifické cíle. IPRM i výzva na p�edkládání 
projektových zám�r� budou zam��eny na celou zónu komplexn� ve všech prioritních 
oblastech za ú�elem integrovaného a udržitelného rozvoje.  

Strategie rozvoje m�sta Liberce 2007-2020 definovala strategickou vizi, globální cíl i 
specifické cíle m�sta. Tyto cíle jsou samoz�ejm� respektovány i v rámci IPRM. K  napln�ní 
všech cíl� a vize m�sta bude napomáhat i samotný Integrovaný plán rozvoje m�sta zóny 
Lidové sady.  

Vize 
Zóna Lidové sady - p�íjemné podmínky pro život, zdravé a bezpe�né bydlení, atraktivní 
nabídka pracovních p�íležitostí a místo pro aktivní trávení volného �asu, centrum kultury 
a vzd�lanosti – východisko pro m�sto Liberec - významné a p�átelské evropské m�sto 

s mezinárodním dosahem a kvalitami. 

Globální cíl 
Posílení p�itažlivosti a zajímavosti zóny Lidové sady pro obyvatele m�sta, instituce, 

návšt�vníky, investory, podnikatele s cílem zajišt�ní integrovaného, vyváženého 
a udržitelného ekonomického a spole�enského rozvoje prost�ednictvím maximálního využití 

fond� EU založeného na principu partnerství. 

2.3.  Stanovení cíl	, strategie 

Specifické cíle 
Specifický cíl 

Specifický cíl 1: Vytvá�ení podmínek pro ekonomický rozvoj 

Specifický cíl 2: Podpora vzd�lávacího potenciálu a sociální integrace 

Specifický cíl 3: Zlepšení stavu životního prost�edí 

Specifický cíl 4: Posílení atraktivity zóny 

Specifický cíl 5: Zlepšení dostupnosti a mobility 

Specifický cíl 6: Zefektivn�ní správy v�cí ve�ejných 

                                               
86 Dle Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro p�ípravu, hodnocení a 
schvalování Integrovaného plánu rozvoje m�sta. 

Příloha usnesení č. 225/2016



IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

- 143 -

Tabulka 40: Popis specifických cíl	

Specifický cíl Popis specifického cíle 

Specifický cíl 1: Vytvá�ení 
podmínek pro ekonomický 
rozvoj 

Specifický cíl reaguje na potenciál zóny pro ekonomický 
rozvoj prost�ednictvím investic do infrastruktury a vybavení 
pot�ebného pro ú�ely výzkumu, vývoje a inovací s akcentem 
na aplikovaný výzkum. 

Specifický cíl 2: Podpora 
vzd�lávacího potenciálu a 
sociální integrace 

Specifický cíl je zam��en jednak na posílení již existující 
infrastruktury pro vzd�lávání a nabídky vzd�lávání a 
potenciálu v oblasti sociální integrace, jednak na budování 
nové infrastruktury a rozši�ování aktivit v oblasti vzd�lávání 
a sociální integrace. Díky napln�ní tohoto cíle se zóna 
Lidové sady stane vzd�lanostním centrem Liberce. 
Dosažení tohoto specifického cíle bude realizováno jak 
prost�ednictvím investi�ních projekt� zam��ených na 
budování a rekonstrukci infrastruktury pro vzd�láván, tak I 
realizací aktivit zam��ených na zlepšení nabídky a kvality 
vzd�lávání a aktivit v oblasti sociální integrace. 

Specifický cíl 3: Zlepšení 
stavu životního prost�edí 

Specifický cíl reaguje zejména na slabé stránky a možná 
ohrožení zóny a je zam��en na zlepšení stavu životního 
prost�edí v zón� a jeho jednotlivých složek prost�ednictvím 
opat�ení zam��ených na regeneraci, rozvoj a ochranu 
ve�ejné zelen�, využívání obnovitelných zdroj� a 
hospoda�ení s energiemi a nakládání s odpady a také 
Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sítí 

Specifický cíl 4:  Posílení 
atraktivity zóny 

Tento specifický cíl se koncentruje na zvýšení atraktivity 
zóny pro široké spektrum cílových skupin – obyvatele 
m�sta, turisty, podnikatele, investory, instituce, neziskové 
organizace a další subjekty. Specifický cíl je zam��en 
primárn� na využití stávajícího potenciálu a infrastruktury a 
její obnovu, regeneraci a revitalizaci zejména u infrastruktury 
pro kulturu, volný �as a cestovní ruch a �áste�n� i na 
infrastrukturu pro zvýšení bezpe�nosti zóny.  

Specifický cíl 5: Zlepšení 
dostupnosti a mobility 

Specifický cíl �eší problémy zóny v oblasti dostupnosti a 
mobility s akcentem na nemotorovou dopravu a budování 
související infrastruktury, ale zam��uje se také na zvýšení 
bezpe�nosti a dostupnosti z hlediska orientace i zajišt�ní 
bezbariérovosti zóny. 

Specifický cíl 6: 
Zefektivn�ní správy v�cí 
ve�ejných 

Tento specifický cíl se zam��uje na oblast ve�ejné správy a 
zlepšení jejího fungování jednak dovnit� prost�ednictvím 
vzd�lávání a zavád�ní moderních metod �ízení, tak i 
navenek s cílem zlepšit komunikaci v��i ve�ejnosti, 
neziskovému a podnikatelskému sektoru. 

Zdroj: Zpracovatel
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Obrázek 13: Vize, globální cíl, specifické cíle a opat�ení IPRM Liberec – zóna Lidové sady 
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3. Popis opat�ení a aktivit 

Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

Opat�ení 
Výchozí stav a zd	vodn�ní opat�ení – výstupy 

SWOT analýzy zóny 
Návrh aktivit 

Financující 
OP 

1. 
Ekonomický 
rozvoj 

SC 1. 
Vytvá�ení 
podmínek 
pro 
ekonomický 
rozvoj 

1.1 Rozvoj 
infrastruktury 
pro výzkum, 
vývoj a 
inovace 

+ p�ítomnost institucí vyššího odborného a 
vysokoškolského vzd�lávání a univerzity t�etího 
v�ku 

+ potenciál technického vzd�lávání pro rozvoj v�dy a 
výzkumu 

� potenciál pro rozvoj výzkumu a vývoje  

• Rekonstrukce a rozší�ení 
stávajících kapacit pro výzkum, 
vývoj a inovace 

• Po�ízení p�ístrojového, 
laboratorního a informa�ního 
vybavení pro výzkum, vývoj a 
inovace 

• Investice do infrastruktury pro 
výuku spojenou s výzkumem, 
vývojem a inovacemi na vysokých 
školách 

• Modernizace a rozší�ení 
informa�ní infrastruktury vysokých 
škol pro výzkum, vývoj a inovace 

OP VaVpI 

Příloha usnesení č. 225/2016



IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

- 146 -

Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

Opat�ení 
Výchozí stav a zd	vodn�ní opat�ení – výstupy 

SWOT analýzy zóny 
Návrh aktivit 

Financující 
OP 

2. Sociální 
integrace 

SC 2. 
Podpora 
vzd�lávacího 
potenciálu a 
sociální 
integrace  

2.1 Výstavba, 
modernizace a 
rozvoj 
infrastruktury 
pro vzd�lávání 
a sociální 
integraci 

+ existence p�ísp�vkové organizace Centra 
vzd�lanosti Libereckého kraje p�ímo v lokalit�

+ schválený dokument komunitního plánování 
+ existence aktivních ob�anských sdružení a dalších 

NNO 
+ dostate�ná kapacita základních škol 
+ p�ítomnost institucí vyššího odborného a 

vysokoškolského vzd�lávání a univerzity t�etího 
v�ku 

+ infrastruktura pro rozvoj dalšího a celoživotního 
vzd�lávání  

+ infrastruktura pro environmentální vzd�lávání 
� špatný technický stav n�kterých budov mate�ských 

a základních škol, zahrad, školních h�iš�
� nedostate�ná kapacita mate�ských škol 
� stárnutí populace 

• Výstavba, rekonstrukce, 
modernizace a dovybavení 
za�ízení pro instituce poskytující 
vzd�lávání 

• Investice do výstavby a rozvoje 
infrastruktury v oblasti sociální 
pé�e, zdraví a služeb v rámci 
zlepšení kvality t�chto služeb  

• Investice pro rozší�ení a 
zkvalitn�ní infrastruktury sloužící 
pro sociální integraci  

ROP SV 
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Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

Opat�ení 
Výchozí stav a zd	vodn�ní opat�ení – výstupy 

SWOT analýzy zóny 
Návrh aktivit 

Financující 
OP 

2.2 Zvyšování 
kvality a 
nabídky 
vzd�lávání a 
zlepšování 
podmínek pro 
sociální 
integraci 

+ existence p�ísp�vkové organizace Centra 
vzd�lanosti Libereckého kraje p�ímo v lokalit�

+ existence aktivních ob�anských sdružení a dalších 
NNO 

+ mezinárodní spolupráce na základních a st�edních 
školách (výuky jazyk�, stáže v zahrani�í)  

+ p�ítomnost institucí vyššího odborného a 
vysokoškolského vzd�lávání a univerzity t�etího 
v�ku 

+ potenciál technického vzd�lávání pro rozvoj v�dy a 
výzkumu 

+ schválený dokument komunitního plánování 
+ existence aktivních ob�anských sdružení a dalších 

NNO 
+ široká nabídka volno�asových a kulturních aktivit 
� rozvoj spolupráce zdravotnických a sociálních 

služeb 
� rozvoj komunitního života v zón�
! stárnutí populace 

• P�íprava nových vzd�lávacích 
program� v po�áte�ním 
vzd�lávání 

• Podpora výuky cizích jazyk� a ICT 
v po�áte�ním vzd�lávání 

• Vzd�lávání pedagog� a 
zam�stnanc� škol v po�áte�ním 
vzd�lávání 

• Inovace studijních program� v 
souladu s požadavky znalostní 
ekonomiky a pot�eb trhu práce 

• Rozši�ování nabídky 
kombinovaného a distan�ního 
studia 

• Rozvoj celoživotního vzd�lávání 
• Vzd�lávání pracovník� VŠ a 

institucí celoživotního vzd�lávání 
• Vytvá�ení a rozvoj spolupráce 

mezi institucemi terciárního 
vzd�lávání 

OP VK 

• Vzd�lávání p�íslušník� cílových 
skupin a dalších subjekt� p�sobících 
v oblasti sociální integrace  

• Podpora prevence sociáln�
patologických jev�

• Vzd�lávání v procesech rozvoje 
služeb sociální integrace  

• Podpora managementu a �ízení 
subjekt� p�sobících v oblasti sociální 
integrace 

• Podpora sociální integrace zdravotn�
postižených ob�an�

OP LZZ 
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Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

Opat�ení 
Výchozí stav a zd	vodn�ní opat�ení – výstupy 

SWOT analýzy zóny 
Návrh aktivit 

Financující 
OP 

3. Životní 
prost�edí 

SC 3. 
Zlepšení 
stavu 
životního 
prost�edí  

3.1 
Regenerace, 
rozvoj a 
ochrana 
ve�ejné zelen�  

+ atraktivní oblast k bydlení i návšt�v� (reziden�ní 
�tvr�) 

+ atraktivní p�írodní prost�edí (sousedství s CHKO 
Jizerské hory) 

+ tradi�ní místo pro relaxaci a rekreaci obyvatelstva 
m�sta 

− zahuš�ování obytné zástavby na úkor stávající 
m�stské zelen�  

− nízká úrove� kvality ve�ejných prostranství a 
neuspokojivý stav zelen�

− snížení rozsahu kvalitních zelených ploch a 
ve�ejných prostranství 

! nedostate�ná p�irozená reten�ní schopnost krajiny 
! zábor volných zelených ploch a Purky�ovy ulice pro 

turistické objekty (omezování obyvatel �tvrti a žák�
škol ve volném pohybu, relaxaci, ven�ení ps� atd.)  

• Revitalizace a regenerace park� a 
dalších ve�ejných prostranství 
v�etn� ve�ejné zelen� v zón�  

• Výsadba a revitalizace zelen�
v zón�

• Zajišt�ní údržby ve�ejné zelen� a 
park�

• P�edcházení zavlékání, regulace 
a likvidace populací invazních 
druh� rostlin a živo�ich�

ROP SV 

OP ŽP 

3.2 Využívání 
obnovitelných 
zdroj� a 
hospoda�ení s 
energiemi a 
nakládání 
s odpady 

− nedostate�ná tepelná izolace n�kterých ve�ejných 
budov   

� p�ekra�ování imisních limit� škodlivin z dopravní 
zát�že a místních zdroj�

� zvyšování produkce komunálních odpad�

• Zateplování objekt� v zón�, 
zejména škol  

• Instalace kogenera�ních za�ízení 
a technologií na využití odpadního 
tepla 

• Výstavba a rekonstrukce lokálních 
zdroj� tepla využívajících 
obnovitelné zdroje energie pro 
vytáp�ní, chlazení a oh�ev teplé 
vody 

• Systémy odd�leného sb�ru, 
skladování a manipulace 
s odpady v zón� v�etn� posílení 
kapacity pro sb�r odpad�

OP ŽP 
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Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

Opat�ení 
Výchozí stav a zd	vodn�ní opat�ení – výstupy 

SWOT analýzy zóny 
Návrh aktivit 

Financující 
OP 

3.3 Výstavba, 
rekonstrukce a 
rozvoj 
inženýrských 
sítí 

− nevyhovující stav místních komunikací (v�etn�
chodník�) a inženýrských sítí  

− nízká kapacita komunikací a inženýrských sítí 
− nenapojení okrajových �ástí zóny na ve�ejnou 

kanalizaci a �istírnu odpadních vod 
� dlouhodobá podinvestovanost technické 

infrastruktury 

• Dobudování kanalizace v zón�
• Výstavba, rekonstrukce a 

dostavba p�ivad��� a rozvodných 
sítí pitné vody 

• Dobudování dalších inženýrských 
sítí v zón�

OP ŽP 

4. P�itažlivé 
m�sto 

SC 4. 
Posílení 
atraktivity 
zóny 

4.1 Obnova 
zanedbaných 
a 
nevyužívaných 
objekt� a 
prostranství 

+ atraktivní p�írodní prost�edí (sousedství s CHKO 
Jizerské hory) 

� nevyužívaný letní amfiteátr a koupališt�
� nízká úrove� kvality ve�ejných prostranství a 

neuspokojivý stav zelen�
� snížení rozsahu kvalitních zelených ploch a 

ve�ejných prostranství 
� dlouhodobá podinvestovanost technické 

infrastruktury 
! zhoršující se stav opušt�ných a nevyužívaných 

ploch – brownfields (amfiteátr, lesní koupališt�) 

• Regenerace a revitalizace 
brownfields s následným využitím 
pro rozší�ení ob�anského 
vybavení  

• Revitalizace ve�ejných 
prostranství  

• Obnova nevyužívaných objekt�
v zón� k p�vodnímu nebo 
upravenému ú�elu 

ROP SV 
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Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

Opat�ení 
Výchozí stav a zd	vodn�ní opat�ení – výstupy 

SWOT analýzy zóny 
Návrh aktivit 

Financující 
OP 

4.2 
Revitalizace a 
regenerace 
infrastruktury 
pro kulturu a 
volný �as 

+ široká nabídka volno�asových a kulturních aktivit 
+ infrastruktura pro kulturu, sport a volno�asové aktivity 
+ množství architektonicky cenných a památkov�

chrán�ných objekt�
+ existence �ásti m�stské památkové zóny 
+ existence vodních ploch a okrasných vodních prvk�
+ tradi�ní místo pro relaxaci a rekreaci obyvatelstva 

m�sta 
� špatný technický stav n�kterých památkových objekt�
� dosluhující objekty a chyb�jící vybavenost fungujících 

ve�ejných institucí v zón�
� špatný naviga�ní systém k atraktivitám zóny 
� nové využití budovy m�stských lázní a výstavního 

areálu 
� rostoucí zájem lidí o aktivní trávení volného �asu 
� ve�ejn� p�ístupné prostory pro možnosti setkávání 

obyvatel 
� nár�st po�tu obyvatel vzhledem k zahušt�nosti 

zástavby 
! dlouhodobá podinvestovanost technické infrastruktury 
! zhoršující se stav opušt�ných a nevyužívaných ploch 

– brownfields (amfiteátr, lesní koupališt�) 
! naddimenzování atraktivity cestovního ruchu a jeho 

negativních dopad� pro místní obyvatele (bezpe�nost, 
hluk a další)  

! moráln� a fyzicky zastaralé expozi�ní a chovatelské 
objekty zoologické zahrady mnohdy za hranicí 
životnosti 

! nedosta�ující návšt�vnická vybavenost ZOO 
! narušení urbanistického a architektonického rázu 

�tvrti necitlivou výstavbou 

• Podpora revitalizace kulturn�-
historických a technických památek 

• Obnova a rozvoj doprovodné 
infrastruktury 

• Podpora zajišt�ní dostupnosti 
atraktivit zóny 

• Obnova objekt� s ukon�enou 
technickou životností 

• Regenerace a revitalizace 
historických a kulturních památek  

• Obnova stávající sít� a budování 
nových tras v zón�

• Realizace systému navigace 
k památkám a významným 
objekt�m v rámci zóny  

ROP SV 
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Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl 

Opat�ení 
Výchozí stav a zd	vodn�ní opat�ení – výstupy 

SWOT analýzy zóny 
Návrh aktivit 

Financující 
OP 

4.3 Zvýšení 
bezpe�nosti v 
zón�

+ atraktivní oblast k bydlení i návšt�v� (reziden�ní 
�tvr�) 

• Instalace kamerového systému  
• Rozvoj informa�ního systému pro 

prevenci kriminality, zvýšení 
bezpe�nosti obyvatel a ochrany 
majetku 

• Dobudování systému ve�ejného 
osv�tlení  

ROP SV 

5. 
Dostupnost a 
mobilita 

SC 5. 
Zlepšení 
dostupnosti 
a mobility  

5.1 Výstavba, 
modernizace a 
rozvoj 
dopravní 
infrastruktury 

− nevyhovující stav místních komunikací (v�etn�
chodník�) a inženýrských sítí  

− nízká kapacita komunikací a inženýrských sítí 
− nedostatek parkovacích míst pro rezidenty i 

návšt�vníky 
� dobudování vnit�ního m�stského okruhu 
� dlouhodobá podinvestovanost technické 

infrastruktury 
� dopravní komplikace vlivem nár�stu po�tu obyvatel 

a návšt�vník� p�i nedostate�né kapacit� stávajících 
komunikací  

• Budování doprovodné 
infrastruktury pro cyklistickou 
dopravu (parkovišt� typu Bike & 
Ride, úschovny, odpo�ívadla)   

ROP SV 
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Vysv�tlivky:    IOP � Integrovaný opera�ní program 

+ Silná stránka   ROP SV � Regionální opera�ní program Severovýchod 
-  Slabá stránka    OP �P � Opera�ní program �ivotní prost�edí 
�  P�íle�itost    OP VK � Opera�ní program Vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
! Hrozba    OP VaVpI � Opera�ní program Výzkum a vývoj pro inovace 
     OP LZZ � Opera�ní program Lidské zdroje a zam�stnanost 

Prioritní 

oblast 

Specifický 

cíl 

Opat�ení Výchozí stav a zd�vodn�ní opat�ení � výstupy 

SWOT analýzy zóny 

Návrh aktivit Financující 

OP 

  

5.2 Rozvoj 
dopravní 
dostupnosti a 
bezpe�nosti 

  

+   dobrá dopravní dostupnost hlavních atraktivit       
     zóny ve�ejnou hromadnou dopravou 
-    nevyhovující stav místních komunikací (v�etn�
     chodník�) a in�enýrských sítí 
-    neuspokojivý stav komunikací pro p��í a cyklisty 
-    nedostate�ná obslu�nost okrajových �ástí zóny 
     m�stskou hromadnou dopravou 
!    p�ekra�ování imisních limit� �kodlivin z dopravní 
     zát��e a místních zdroj�
!    dopravní komplikace vlivem nár�stu po�tu   
     obyvatel a náv�t�vník� p�i nedostate�né  
     kapacit� stávajících komunikací

• Zavád�ní �ídících, telematických a 
informa�ních systém� ve�ejné 
dopravy pro zlep�ení obslu�nosti 
zóny 

• Vybudování naviga�ního systému 
v rámci zóny pro zlep�ení 
orientace 

• Budování sí� cyklotras a 
cyklostezek 

• Bezbariérové úpravy pro zaji�t�ní 
dostupnosti zóny 

• Budování doprovodné 
infrastruktury pro bezmotorovou 
dopravu 

• Dobudování chodník� v obydlené 
�ásti zóny v�etn� bezbariérového 
p�ístupu 

• Odd�lení p��í a cyklistické 
dopravy od automobilové dopravy

ROP SV 

6. Správa 
v�cí 
ve�ejných

SC 6. 
Zefektivn�ní 
správy v�cí 
ve�ejných

6.1 Zvy�ování 
kvality �ízení 
ve�ejné správy

+   lokalizace n�kolika p�ísp�vkových organizací 
     v zón�
-    nedostate�ná komunikace mezi ve�ejnou         
     správou, neziskovým sektorem, podnikateli a      
     ve�ejností 

• Zavád�ní moderních metod �ízení 
p�ísp�vkových organizací 

• �kolení zam�stnanc� ve�ejné 
správy a p�ísp�vkových organizací 

• P�íprava a realizace IPRM

IOP 

OP LZZ 

ROP SV 

Příloha usnesení č. 225/2016



Koncept IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

- 153 -

4. Popis o�ekávaných výsledk	 a výstup	, v�etn�
kvantifikace cíl	 a definování indikátor	

V návaznosti na Vizi, Globální cíl, Specifické cíle a v souladu s požadavky Metodického 
pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro p�ípravu, hodnocení a 
schvalování Integrovaného plánu rozvoje m�sta (dále jen „Metodika“) a Instrukcemi
(Vademecum) pro p�ípravu integrovaných plán� rozvoje m�st pro regionální opera�ní 
programy pro plánovací období 2007-2013 (dále jen „Vademecum“) byly navrženy indikátory 
pro ú�ely  kvantifikace o�ekávaných výsledk� a výstup� projekt� a IPRM. V n�kterých 
p�ípadech byly názvy indikátor� mírn� upraveny (aby lépe vystihovaly jednotlivá opat�ení 
IPRM), v�cn� se však vícemén� shodují.  

Úlohou monitorovacích indikátor� je vy�íslit efekt IPRM k napln�ní cíl� Regionálního 
opera�ního programu Severovýchod, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, napl�ování 
horizontálních témat aj. Indikátory a jejich hodnoty z tohoto pohledu budou sloužit jako jeden 
z podklad� pro hodnocení projektu. 

Následn� se v pr�b�hu realizace díl�ích aktivit a po dobu udržitelnosti projektu (5 let) bude 
sledovat, zda jsou o�ekávané p�ínosy (hodnoty indikátor�) projektem napl�ovány. V rámci 
sledování jednotlivých opat�ení a následn� pak aktivit zahrnutých v IPRM je nutné správn� a 
realisticky nastavit nejen samotné indikátory pro sledování pln�ní, ale i zp�sob a periodicitu 
jejich sledování. �ídící orgán ROP SV napl�ování indikátor� monitoruje, shromaž	uje data, 
vyhodnocuje je a sou�asn� kvantifikuje dosažené efekty z projekt� za celý program.  

V rámci nastavení škály indikátor� v IPRM byly zvoleny 3 typy indikátor�: 

1. Indikátory výstup� – vztahují se k aktivitám konkrétního projektu, tj. co projekt 
vytvo�il. M��í se ve fyzických nebo pen�žních jednotkách (nap�. délka vybudovaných 
cyklostezek, po�et nových pracovních míst, plocha regenerovaného území apod.). 

2. Indikátory výsledk� – vztahují se k p�ímým a okamžitým ú�ink�m projektu. Jedná 
se o ukazatele fyzické nebo finan�ní povahy (nap�. po�et návšt�vník� - turist� v zón�, 
po�et zateplených objekt� apod.). 

3. Indikátory dopad� – vztahují se k následk�m, které p�ekra�ují rámec ú�ink�
projektu. Tyto ú�inky nastávají po ur�ité dob�, jsou dlouhodob�jšího charakteru a 
mají dopad na širší populaci (nap�. zvýšení atraktivity zóny, snížení nezam�stnanosti, 
zlepšení kvality ovzduší apod.). 

V rámci spln�ní hodnotících kritérií IPRM byly zvoleny dva druhy indikátor�, které budou 
sledovány z hlediska napl�ování vyty�ených prioritních oblastí:  

=> povinné indikátory - vystihují hlavní cíle jednotlivých opat�ení a cílové hodnoty t�chto 
indikátor� jsou závazné (tento závazek bude uveden ve Smlouv� o poskytnutí dotace).  

=> dopl�kové indikátory - slouží pro sledování širších aktivit a m��í doprovodné efekty 
realizace projektu. Cílové hodnoty t�chto indikátor� nejsou smluvn� závazné, jejich pln�ní 
bude však kontrolováno v rámci fyzických kontrol a jejich vy�íslení p�ispívá k posouzení 
celkového p�ínosu IPRM. 
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4.1 Povinné indikátory 

Druh/kód 
indikátoru

Název 

M�rná 
jednotka 

a 
vymezení

Kvantifikace na 
úrovni IPRM 

Kvantifikace na 
úrovni ROP 2.1 

Zdroj dat 

Po�áte�ní 
stav 

Cílový 
stav 

Po�áte�ní 
stav 

Cílový 
stav 

Výsledek 
65 11 00 
CORE 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt� ve m�stech 
celkem 

m² 0 7 115,5 0 7 115,5 ROP, IPRM

Výsledek 
52 02 13 
CORE 

Po�et nov� vytvo�ených pracovních míst v rámci projekt� na 
udr�itelný rozvoj m�st 

po�et 0 2 0 2 ROP, IPRM

Výsledek 
65 20 00 
CORE 

Plocha revitalizovaných nevyu�ívaných nebo zanedbávaných areál�
(brownfields) celkem 

m² 0 57 300 0 57 300 ROP, IPRM

�

�
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4.2 Dopl�kové indikátory 

Druh/kód 
indikátoru

Název 

M�rná 
jednotka 

a 
vymezení

Kvantifikace na 
úrovni IPRM 

Kvantifikace na 
úrovni ROP 2.1 

Zdroj dat 

Po�áte�ní 
stav 

Cílový 
stav 

Po�áte�ní 
stav 

Cílový 
stav 

Výsledek 
65 01 00 
NSRR, 
CORE 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem m² 0 76 000 0 76 000 ROP, IPRM

Výsledek 
65 11 01 
CORE 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt� ur�ených pro 
rozvoj vzd�lávání 

m² 0 1 206,5 0 1 206,5 ROP, IPRM

Výsledek 
65 01 02 
CORE 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt� pro slu�by OSV 
(m�sta) 

m² 0 4 552 0 4 552 ROP, IPRM

Výsledek 
65 11 04 
CORE 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt� ur�ených pro 
rozvoj vzd�lávání 

m² 0 1 357 0 1 357 ROP, IPRM

�
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5. Finan�ní a �asový harmonogram IPRM 

Finan�ní a �asový harmonogram p�edstavuje d�ležitý a efektivní nástroj pro organizaci, 
�ízení a kontrolu realizace IPRM v celém jeho návrhovém období. Sou�asn� je IPRM 
p�edevším plánem koordinujícím realizaci strategických cíl	 IPRM prost�ednictvím 
projektových zám�r	 a cíl	 jednotlivých partner	 v pom�rn� dlouhém �asovém 
období, v jehož pr�b�hu budou jednotliví partne�i IPRM teprve usilovat o získání dota�ních 
finan�ních zdroj� pro realizaci svých zám�r� a cíl� a de facto tak zcela voln� sout�žit 
o finan�ní podporu s dalšími potenciálními nositeli projekt� - žadateli v rámci jednotlivých 
opera�ních program�, o které se strategie IPRM v dob� jeho zpracování opírá. Rovn�ž lze 
v sou�asné dob� p�edpokládat, že p�edstavy partner� IPRM o �asové realizaci jejich zám�r�
budou ovlivn�ny akceptací/neakceptací jejich žádostí v rámci jednotlivých výzev 
k p�edkládání projekt�. Tato fakta m�že ur�itým zp�sobem zkreslit p�edkládaný finan�ní a 
�asový harmonogram. V dob� realizace IPRM bude muset být �asový i finan�ní 
harmonogram pr�b�žn� aktualizován na základ� monitoringu úsp�šnosti/neúsp�šnosti 
žádostí o dota�ní podporu. To se netýká v plné mí�e finan�ní podpory projektovým 
zám�r	m a díl�ím projekt	m, které budou financovány z ROP SV, jehož operativní 
sou�ástí na úrovni IPRM (IPRM je nástrojem ROP) již jsou a po podání žádosti o finan�ní 
podporu se skute�n� stanou.  

5.1 Metodika p�ípravy podklad	 a informací pro zpracování 
finan�ního a �asového harmonogramu 

P�íprava podklad� a informací pro finan�ní a �asový harmonogram IPRM byla zajiš�ována 
Statutárním m�stem Liberec a projektovými týmy jednotlivých partner� IPRM a odpovídá 
mí�e poznání a p�ipravenosti jednotlivých projektových nám�t� v dob� dokon�ení prací na 
IPRM, respektive i mí�e dostupných informací a podklad�, zprost�edkovávajících podmínky 
�erpání finan�ní podpory z jednotlivých opera�ních program�. Aby bylo dosaženo maximáln�
možné komparativnosti a vypovídací hodnoty informací a podklad� pro sestavení finan�ního 
a �asového harmonogramu IPRM, p�ijal zpracovatelský tým n�kolik následujících 
metodických zásad:  

1) Zdroje informací pro sestavení finan�ního a �asového harmonogramu IPRM: 

• strategická struktura IPRM - cíle, opat�ení, aktivity, 

• projektové nám�ty p�i�azené k jednotlivým cíl�m a opat�ením. 

2) Zp	sob navržení �asového harmonogramu pro realizaci projektových zám�r	
v letech 2009 až 2013 

• investi�ní zám�ry - stav sou�asné p�edprojektové a projektové p�ípravy a 
p�edpoklady jejich dokon�ení v �ase, zákonné lh�ty pro povolení staveb 
s promítnutím eventuálních �asových rizik �i vliv� (vlastnické vztahy v území, 
nesouhlasy ú�astník� �ízení, atd.), logická koordinace výstavby v území, vlastní 
finan�ní zdroje dostupné v �ase, atd. 

• další investi�ní zám�ry (p�ístroje, technické vybavení, atd.) - zejména se z�etelem na 
koordinaci s p�ípadným stavebním investi�ním zám�rem, se z�etelem na využití v již 
existujících objekt� a za�ízení se z�etelem na personální kapacity z �ad student�, 
pedagog�, výzkumných a vývojových pracovník� a se z�etelem na �asovou 
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koordinaci studijních plán�, výzkumných a vývojových zám�r� v �ase a celkovou 
logiku vazeb, atd. 

Pro p�esné stanovení �asového rámce vytvo�en Gant�v diagram pro celou dobu realizace 
IPRM. �asový harmonogram tvo�í samostatnou podkapitolu 5.3. dokumentu IPRM. 

3) Zdroje financování jednotlivých aktivit: 

• plánování se z�etelem na podmínky zdrojových opera�ních program� v�etn�
dofinancování, 

• plánování se z�etelem na eventuální požadavek na rozpo�et Statutárního m�sta 
Liberec a jeho souhlas s ú�astí na financování, 

• plánování vlastních finan�ních zdroj� nositele projektového nám�tu se z�etelem na 
vlastní rozpo�et, úv�rové finan�ní zdroje, cash-flow v jednotlivých letech a v celém 
období realizace všech p�ipravovaných zám�r�, atd. 

4) Metoda sestavení finan�ního a �asového harmonogramu IPRM 

Finan�ní a �asový harmonogram je zpracován s p�ihlédnutím k Pokyn�m pro p�ípravu a 
realizaci IPRM ROP SV s p�ihlédnutím k úloze IPRM v rámci ROP SV a s využitím 
následujících metodických zásad: 

• celkový finan�ní a �asový harmonogram IPRM je zpracován v požadované 
podrobnosti na úrovni jednotlivých cíl� a odpovídajících opat�ení, 

• finan�ní a �asový harmonogram stanoví p�edpokládané požadavky na finan�ní zdroje 
jednotlivých opera�ních program�, 

• finan�ní a �asový harmonogram je doložen ilustrací vzájemných vazeb na úrovni 
jednotlivých opat�ení IPRM, 

• finan�ní a �asový harmonogram obsahuje údaje o nákladech v milionech K�
s rozlišením na jedno desetinné místo, u investi�ních projektových zám�r� bude 
finan�ní objem uveden s DPH, u neinvesti�ních projektových zám�r� bez DPH, 

• finan�ní a �asový harmonogram je doložen tabulkami a grafy, ilustrujícími 
p�edpokládaný pr�b�h �erpání finan�ních zdroj� v jednotlivých letech období  
2008 – 2015. 

5.2 Finan�ní rámec IPRM 

Finan�ní rámec IPRM p�edstavuje spolu s personálním zajišt�ním klí�ový nástroj realizace 
opat�ení IPRM. Financování realizace opat�ení navázaných na ROP SV 2.1 bude primárn�
zajišt�no prost�ednictvím rozpo�tu m�sta. M�sto bude p�i sestavování rozpo�tu pro daný 
rozpo�tový rok vycházet z plánovaného harmonogramu realizace vybraných aktivit IPRM. 
Rozpo�et bude obsahovat odhadované výdaje v daném rozpo�tovém období v takovém 
objemu, aby je bylo m�sto schopno pokrýt primárn� z vlastních zdroj� (posílené i p�ípadnými 
cizími zdroji v podob� úv�r� a p�j�ek) a nedošlo p�itom k p�edlužení. 
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Tabulka 41: Čerpání IPRM celkem v jednotlivých letech

Operační
program

ROP ROP 2.1 ROP ostatní

Rok
CZV Z toho dotace CZV CZV

Kč

2007

2008

2009

2010 43 176 771 39 938 513 43 176 771 0

2011 31 970 362 27 230 705 31 970 362 0

2012 149 655 816 127 953 359 149 655 816 0

2013 331 131 716 281 492 670 331 131 716 0

2014 90 062 726 76 563 750 90 062 726 0

2015 416 662 385 413 416 662 0

Celkem 646 414 054 553 564 410 646 414 054 0
Zdroj: Zpracovatel
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Tabulka 42. Financování IPRM z ROP 2.1 SV v Kč

Zdroj financování Částka %

Dotace ROP (příspěvek SF) 549 451 945,83 85

Národní zdroje (stát. rozpočet, Liberecký kraj, statutární
město Liberec)

96 962 107,71 15

Zdroje IPRM celkem 646 414 053,54 100
Zdroj: Zpracovatel

Tento finanční harmonogram je v souladu s maximální dobou realizace IPRM. Následný
výběr projektů bude zohledňovat zajištění čerpání finančních prostředků na úrovni IPRM v
souladu s finančním řízení ROP SV (tzn. bude zajištěno čerpání ročních alokací a zároveň
naplnění pravidla N+3, resp. N+2). Podrobnější informace o financování IPRM jsou uvedeny
v žádosti IPRM a jejích přílohách.

5.3 Časový harmonogram

Časový harmonogram představuje důležitý a efektivní nástroj pro organizaci, řízení a
kontrolu realizace IPRM v celém jeho návrhovém období. Příprava podkladů pro časový
harmonogram IPRM byla zajišťována v úzké souvislosti s finančním plánem jak žadatelem,
tak i zpracovatelem IPRM za spolupráce řídícího výboru a partnerů a odpovídá míře
připravenosti jednotlivých projektových záměrů a dílčích projektů v době dokončovacích
prací na IPRM, respektive i míře dostupných informací a podkladů o podmínkách čerpání
finanční podpory z jednotlivých operačních programů. Níže uvedený harmonogram IPRM
zachycuje časovou návaznost jednotlivých opatření po dobu realizace IPRM. Z
harmonogramu je zřejmé, kdy realizace jednotlivých opatření začíná a končí, jak na sebe
navazují, nebo zda se překrývají.

Tabulka 43: Časový harmonogram IPRM

Harmonogram IPRM

Zahájení přípravy IPRM Červenec 2007

Zahájení realizace IPRM Červen 2009

Datum ukončení realizace IPRM 30. 6. 2015
Vyhlášení výzvy na předkládání
projektových záměrů do IPRM

Do 15. 10. 2008

Popis časové realizace IPRM

Časová realizace IPRM je v souladu s požadavky Metodického
pokynu i podmínkami výzvy. Bude dle nich nastaven i
harmonogram realizace jednotlivých aktivit a potažmo projekt
tak, aby realizace všech opatření, aktivit i dílčích projektů byla
ukončena nejpozději k 30.6.2015. Nejvýznamnějším obdobím z
hlediska realizace IPRM bude rok 2010, ve kterém budou
realizována souběžně všechna opatření IPRM.
V celém průběhu realizace bude důsledně monitorováno
dodržování časového i finančního harmonogramu jednotlivých
aktivit a projekt tak, aby nebylo ohroženo dokončení aktivit ve
stanoveném termínu.
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Obrázek 1: �asový harmonogram aktivit IPRM 

Opat�ení / �as 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1                                                         

2.1      

3.1 

4.1                                                         

4.2                                                         

6.1 

Zdroj: Zpracovatel 

U v�t�iny opat�ení dochází k p�ekryvu, resp. soub��né realizaci v celém sledovaném období. 
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6. Popis realizace partnerství, zapojení partner	
p�i tvorb� a realizaci IPRM 

Princip partnerství je jedním ze základních princip�, jež musí být dodrženy p�i tvorb�
strategických dokument� v souladu s Na�ízením Rady (ES) �. 1083/2006 ze dne 
11. �ervence 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Statutární m�sto Liberec dodržuje princip 
partnerství již od samých po�átk� p�ípravy IPRM. Partne�i mají zkušenosti z r�zných 
rozvojových oblastí m�sta a z �ad významných institucí ve m�st�, podílí se na r�zných 
aktivitách a �innostech v míst� zóny Lidové sady. Následující kapitola popisuje detailn�ji 
partnery IPRM a zp�sob jejich zapojení v p�ípravné a realiza�ní fázi. Poslední �ást této 
kapitoly zmi�uje základní p�edpoklady pro zajišt�ní partnerství v dob� udržitelnosti díl�ích 
projekt� zahrnutých v IPRM.      

6.1 Partnerství p�i zapojení do �ídících struktur 

Pro úsp�šnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo m�sto Liberec aktivní p�ístup 
k zapojení partner�. P�ístup je založen na spolupráci mezi partnery - územní samosprávy 
jako je Liberecký kraj a m�sto Liberec a zástupci dalších institucí, subjekt� umíst�ných v 
zón� Lidové sady a zástupci ve�ejnosti. Partnerství v rámci IPRM je budováno na základ�
zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, 
vzd�lávacích, kulturních, spole�enských a dalších subjekt	. Tím se spolupráce rozší�ila 
i na orgány a osoby, které nejsou p�ímou sou�ástí implementa�ních struktur, aby bylo 
zajišt�no, že se na konkrétním rozd�lení prost�edk� budou podílet i p�ípadní p�íjemci. 

Partnerství v p�ípravné fázi IPRM bylo založeno na n�kolika díl�ích stupních, p�i�emž 
v každém stupni byl dodržen základní p�ístup m�sta v��i partner�m. Spolupráce probíhala 
p�edevším na úrovni:  

• Jmenování �len� �ídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM, 
• Jednání pracovních skupin a �ídícího výboru IPRM pro doporu�ení projektových 

nám�t� do IPRM, 
• P�ipomínkování analytické �ásti IPRM, 
• Seminá�e pro ve�ejnost a zastupitele m�sta 
• Sb�ru projektových nám�t�, 
• Informování ve�ejnosti prost�ednictvím webových stránek a tiskových zpráv 
• Ve�ejného projednávání IPRM, 
• Prezentace IPRM v Rad� a Zastupitelstvu m�sta Liberec.  

  

6.1.1 �ídící výbor 

�ídící výbor IPRM byl založen s cílem zapojit do p�ípravy IPRM co nejširší oblast partner�, 
kte�í zónu Lidové sady znají, zajímají se o její rozvoj a mají strategický význam pro dané 
území. �ídící výbor schvaluje podklady analytické �ásti, nastavení vize, globálního cíle, 
specifických cíl�, strategie, opat�ení a aktivit, zárove� schvaluje projekty, které doporu�uje 
k za�azení do IPRM.  
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Zástupci institucí a organizací v �ídícím výboru (a následn� i pro Pracovní skupinu) krom�
Statutárního m�sta Liberec byli vybránu jako reprezentanti n�kterého ze sektor� nebo jako 
zástupci širší skupiny institucí nebo organizací: 

Partner Zd	vodn�ní výb�ru

ANNOLK – Asociace nestátních neziskových 
organizací 

Významný reprezentant neziskového sektoru 

Liberecký kraj 
Významný dlouhodobý partner SML, zástupce 
ve�ejné správy a samosprávy 

Technická univerzita Liberec 
Zástupce institucí terciárního a dalšího 
vzd�lání 

Okresní hospodá�ská komora Liberec Reprezentant podnikatelského sektoru 

ZOO Liberec Reprezentant p�ísp�vkových organizací SML 

Ob�anské sdružení Staré m�sto Liberec 
Zástupce ve�ejnosti, zejména ob�an� žijících 
v zón� Lidové sady 

Ú�ad Regionální rady NUTS II Severovýchod 
Významný partner z hlediska p�ípravy a 
následné realizace IPRM 

• ANNOLK  

Krajská asociace nestátních neziskových organizací byla založena 18. kv�tna 2002 na 
Konferenci neziskových organizací v Liberci. P�edm�tem �innosti ANNOLK je zejména 
vyjednávání se zástupci ve�ejné správy a podnikatelského sektoru v oblastech, které ur�í 
sami �lenové prost�ednictvím orgán� ANNOLK, dále byli delegováni zástupci do orgán�, 
grémií, pracovních skupin, výbor� a komisí, u kterých to orgány ANNOLK budou považovat 
za vhodné. Dále ANNOLK zajiš�uje také informování ve�ejnosti, ve�ejné správy, médií a 
podnikatelského sektoru o nestátních neziskových organizacích a neziskovém sektoru jako 
celku. 

• Liberecký kraj 

• Technická univerzita Liberec 

Jako významný subjekt p�sobící v oblasti v�dy, výzkumu a vzd�lávání - na šesti fakultách a 
jednom vysokoškolském ústavu nabízí univerzita široké spektrum vzd�lání v klasických 
technických, p�írodov�dných, humanitních, ale také v um�leckých a  mezioborových 
studijních oborech.  

• Okresní hospodá�ská komora Liberec 

Okresní hospodá�ská komora Liberec vznikla jako samostatný právní subjekt na základ�
zákona �. 301/1992 Sb. Komora podporuje podnikatelské aktivity, prosazuje a chrání zájmy 
svých �len�. Mezi �innosti pat�í nap�íklad poskytování poradenských a konzulta�ních služeb 
v otázkách souvisejících s podnikatelskou �inností, organizace vzd�lávacích aktivit a také 
vystavuje osv�d�ení, pot�ebná pro dokladování právních vztah� v mezinárodním obchod�. 

• ZOO Liberec 

Liberecká zoologická zahrada je nejstarší ZOO v �eské republice. Byla založena v roce 
1919 a je neodmyslitelnou sou�ástí m�sta Liberce. V roce 2006 byla deklarována firemní 
filosofie založená na principech integrované ochrany p�írody, ochrany populací zví�at v ZOO, 
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vzd�lávání a výchovy k ochran� p�írody, komunikace s ve�ejností a na principu spolupráce s 
jinými institucemi a partnery 

• Ob�anské sdružení Staré m�sto Liberec 

Zástupce ve�ejnosti v zón� Lidové sady. 

• Ú�ad Regionální rady NUTS II Severovýchod 

6.1.2 Pracovní skupina IPRM 

Pracovní skupina IPRM byla založena s cílem zapojit do p�ípravy IPRM co nejširší oblast 
partner�, kte�í zónu Lidové sady znají a zajímají se o její rozvoj. Pracovní skupina se podílí 
na p�íprav� podklad�, návrh� a doporu�ení pro �ídící výbor spolu se zpracovatelem IPRM. 
Seznam institucí a organizací, které jsou sou�ástí pracovní skupiny krom� zástupc� ze 
Statutárního m�sta Liberec: 

• O.S. Staré m�sto Liberec 
• Liberecký kraj 
• ZOO Liberec 
• ANNOLK 
• Technická univerzita v Liberci  
• Okresní hospodá�ská komora Liberec 

6.1.3 Zastupitelstvo a rada m�sta 

B�hem roku 2008 došlo opakovan� k informování a projednání pot�ebných skute�ností ohledn�
IPRM na jednání Zastupitelstva m�sta Liberec. Primátor m�sta na jednáních informoval jak �leny 
zastupitelstva, tak ú�astnící se ob�any m�sta o smyslu a p�ínosech IPRM a jeho obsahu.  

Pro ú�ely spln�ní dota�ních podmínek bylo nutné IPRM prezentovat a následn� schválit v Rad�
a Zastupitelstvu m�sta Liberec.  

Ke spln�ní požadovaného projednávání došlo dne 25.9.2008, kdy bylo podání IPRM schváleno 
usnesením �. 182/08 Zastupitelstvem m�sta.   

6.2 Partnerství v analytické �ásti  

6.2.1 Partnerství p�i zpracování socioekonomické analýzy a SWOT  

V rámci zpracování socioekonomické analýzy vybrané zóny Statutárního m�sta Liberec, která se 
stala základem pro IPRM, bylo nutné zahrnout do zpracování tyto d�ležité partnery: 

• Ob�anské sdružení Staré M�sto Liberec 
• ZOOLiberec 
• Okresní hospodá�skou komoru Liberec  
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1) �eský statistický ú�ad - Krajská správa Liberec 

Jeden z nejv�tších p�ínos� p�i tvorb� dokument� pro IPRM m�l �eský statistický ú�ad. V celé 
socioekonomické analýze m�sta Liberec jsou uvád�na oficiální data, jejichž p�vodcem je �SÚ. 

P�i analýze zóny Lidových sad� ovšem dostupná data nebyla dosta�ující, vzhledem k tomu, že 
zvolená zóna se rozprostírá na �ásti území dvou m�stských �ástí Statutárního m�sta Liberec. 
Bylo nutné zjistit data vztahující se pouze k vymezené zón�. Proto byla oslovena Krajská správa 
�SÚ v Liberci. Odd�lení regionálních analýz a informa�ních služeb �SÚ (Ing. Dagmar Ligierová 
a Ond�ej Beneš) poskytlo informace ze základních sídelních jednotek nacházejících se v zón�
Lidových sad�. Na základ� toho bylo možné ur�it po�et obyvatel zóny, v�kovou a vzd�lanostní 
strukturu obyvatel, jejich ekonomickou aktivitu a základní informace o bytovém fondu. 

Aby bylo možné srovnání dat za vybranou zónu a vyšší územní celek - m�sto, okres, kraj i celou 
�eskou republiku (event. jiné evropské zem�), byla ve v�tšin� t�chto srovnání použita data ze 
S�ítání lid�, dom� a byt� za rok 2001. Aktuáln�jší data jsou k dispozici pouze za vyšší územní 
celky než je vymezená zóna. 

2) Ú�ad práce Liberec 

Odd�lení analýzy trhu práce (V�ra Matyášová) poskytlo do socioekonomické analýzy m�sta 
aktuální data k nezam�stnanosti ve m�st�. V analýze zóny byly p�ínosné informace o aktuálním 
po�tu uchaze�� o zam�stnání v m�stských �ástech a podílu nezam�stnaných dle dosaženého 
vzd�lání �i v�ku.  

Další informace uvedené v analýzách byly údaje o aktivitách ú�adu práce na podporu 
zam�stnanosti, spolupráci s p�ísp�vkovými organizacemi m�sta �i kraje na projektech 
financovaných z evropských fond� apod.  

3) Ob�anské sdružení Staré M�sto Liberec 

Aktivní p�ístup p�i analýze zóny Lidových sad� zaujalo ob�anské sdružení Staré m�sto Liberec. 
�lenka tohoto sdružení Ing. Alena Dvo�á�ková, byla také �lenkou pracovní skupiny IPRM. P�i 
tvorb� analýzy zóny a následn� SWOT analýzy p�isp�la informacemi zejména z oblasti bydlení 
a m�stské zelen� v dané lokalit�. Ob�anské sdružení také poskytlo pr�zkum ve�ejného mín�ní 
obyvatel k d�ní v zón�, ze kterého vyplynuly osobní preference a empirické zkušenosti obyvatel 
p�ímo z �ešené oblasti.   

4) Zoologická zahrada Liberec 

Svými poznatky z oblasti cestovního ruchu a zázemí ZOO Liberec, která se nachází v centru 
zóny Lidové sady, p�isp�la zástupkyn� zoologické zahrady Mgr. Dana Sobotková, taktéž �lenka 
pracovní skupiny IPRM. Na základ� této spolupráce došlo k úpravám text� jak 
v socioekonomické analýze m�sta, tak v popisu zóny. Vše bylo sm��ováno k lepší vypovídací 
schopnosti analýz a popisu reálného stavu (návšt�vnost ZOO, exponáty, stav místní 
infrastruktury, problematika parkování apod.).  

5) Okresní hospodá�ská komora Liberec  

Informace o podpo�e podnikatelského sektoru poskytla zástupkyn� Okresní hospodá�ské komory 
Liberec paní Jana Pospíšilová, DiS, �lenka pracovní skupiny IPRM. V rámci této spolupráce byl 
získán p�ehled o aktivitách OHK Liberec, podpo�e malého a st�edního podnikání, vzd�lávacích 
aktivitách a jejich návšt�vnosti. 
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6.2.2 Partnerství p�i výb�ru zóny 

Zóna byla vybrána na základ� socioekonomické analýzy m�sta a SWOT analýzy, kde byla 
identifikována jako zóna s velkým potenciálem r�stu. Následn� se do vymezení zóny zapojilo 
v rámci partnerství Ob�anské sdružení Staré m�sto Liberec reprezentující ve�ejnost a zejména 
ob�any žijící v zón� Lidové sady. 

6.2.3 Partnerství p�i definování aktivit v rámci zóny Lidové sady 

Aktivity v IPRM byly navrženy na základ� podaných nám�t� ve výzv� k p�edkládání nám�t�
v období 2.7. – 25.7.2008. Sebrané nám�ty byly vyhodnoceny z hlediska toho, zda jsou nebo 
nejsou doporu�itelné k za�azení do IPRM a zda je možné nám�ty p�ípadn� vhodn� upravit. 
Navržené aktivity odsouhlasil �ídící výbor, Rada m�sta i Zastupitelstvo. 

6.2.4 Partnerství p�i výb�ru díl�ích projekt	 IPRM  

Na za�átku byly uskute�n�ny seminá�e pro širokou ve�ejnost, zve�ejn�né i na webové stránce 
IPRM, kde mohl každý zkusit probrat sv�j projektový zám�r a odborn� získal informaci, zda je 
projekt realizovatelný a dotovatelný v rámci n�kterého z opera�ních program�. Výb�r díl�ích 
projekt� bude respektovat výsledky sb�ru nám�t�, strategii IPRM a jeho cíle a opat�ení. Výb�r 
bude respektovat nastavená pravidla hodnocení. Navržené aktivity schvaluje �ídící výbor, Rada 
m�sta i Zastupitelstvo. 

6.2.5 Informování ve�ejnosti prost�ednictvím webových stránek 

Pro ú�ely informování nejširší ve�ejnosti o IPRM byla na webových stránkách m�sta Liberec 
(www.liberec.cz) z�ízena samostatná sekce IPRM, kde jsou popsány základní principy p�ípravy 
IPRM, složení �len� �ídícího výboru a Pracovní skupiny, základní informace o p�ipravovaném 
IPRM, harmonogram p�ípravy, výstupy z pracovních jednání, d�ležité dokumenty (nap�. 
oznámení o zahájení �ízení SEA) apod.  

Protože ne každý z ob�an� m�sta disponuje moderní technikou a má p�ístup na ve�ejný internet, 
bylo nutné provést informa�ní kampa� také v místním zpravodaji.  Informace týkající se p�ípravy 
IPRM byly publikovány ve Zpravodaji liberecké radnice.  

6.2.6 Ve�ejné projednávání IPRM 

Ve�ejné projednávání p�ipravovaného IPRM se konalo dne 25.8.2008 od 16:00 hod  v zasedací 
místnosti �. 11 Magistrátu m�sta Liberec. Cílem ve�ejného projednání bylo seznámit odbornou i 
laickou ve�ejnost s p�ípravou zpracování tohoto významného strategického dokumentu, který 
umožní podpo�it rozvoj m�sta prost�ednictvím strukturálních fond� EU. Tématem projednávání 
bylo seznámit nejširší ve�ejnost s konceptem IPRM. Program ve�ejného projednání: 

1. Seznámení ve�ejnosti s IPRM  
 2. P�edstavení vize, globálního cíle, specifických cíl�, opat�ení a aktivit 
 3. P�edstavení výsledk� sb�ru projektových nám�t� a jejich zam��ení 
 4. R�zné, diskuze  
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Ve�ejného projednávání se ú�astnila ve�ejnost, zástupci médií, �len� ZM, zástupci zpracovatele a 
zástupci Magistrátu m�sta.  

6.3  Partnerství v realiza�ní fázi IPRM 

Partnerství v období realizace IPRM bude vycházet ze stejných zásad, princip�, založených 
partnerských vztah� a zp�sob� komunikace jako ve fázi zpracování integrovaného plánu. 
Kontinuita založených partnerských vztah�, jasná a srozumitelná interpretace koncep�ních a 
strategických myšlenek a rozhodnutí, stejn� jako využití osv�d�ených pracovních p�ístup�
usnadní realizaci IPRM bez ohledu na jeho díl�í dopl�ky a zm�ny. Posílena bude role 
komunika�ní platformy, vým�ny informací a cílené podpory na všech úrovních, nebo� práv�
realizace strategických cíl� a zám�r� IPRM prost�ednictvím jednotlivých projekt� umožní naplnit 
vizi rozvoje m�sta Liberec a splnit globální cíl i díl�í cíle integrovaného plánu rozvoje m�sta. 
Každý díl�í projekt realizovaný v rámci IPRM bude mít stanovený okruh partner�.  

Zapojení partner	 IPRM : 
• okruh hlavních partner� IPRM je vymezen �leny �ídícího výboru, Pracovní skupiny, 

zastupiteli m�sta, 
• p�istoupení dalších partner� IPRM bude umožn�no po schválení dokumentu IPRM 

v návaznosti na možné pot�eby dalšího zaštít�ní odborných oblastí, 
• projektové zám�ry dalších partner� IPRM budou registrovány, vyhodnoceny a eventuáln�

za�azeny v rámci aktualizací IPRM, pokud budou �ádn� projednány a schváleny �ídícím 
výborem IPRM, 

• zapojení dalších partner� z okruhu tzv. širší ve�ejnosti bude umožn�no prost�ednictvím 
webové stránky, jejíž obsah zajistí informovanost o pr�b�hu realizace IPRM, možnost 
klást dotazy a doru�ovat nám�ty a p�ipomínky. 
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7 Administrativní kapacita a zp	sob �ízení  IPRM  

7.1  Popis �ídící struktury 

Pojem implementace je pro ú�ely IPRM používán pro souhrnné ozna�ení celého procesu 
p�ípravy, realizace a monitorování IPRM a díl�ích projekt�. Implementa�ní struktura 
integrovaného plánu m�sta Liberec logicky navazuje ve svých principech na strukturu založenou 
ve fázi jeho zpracování. Všichni �lenové �ídící struktury byli do procesu zapojeni s ohledem na 
princip partnerství. 

7.1.1 Orgány m�sta 

Statutární m�sto Liberec je odpov�dné za p�ípravu, zpracování a realizaci IPRM. V souladu se 
svou odpov�dností a svými kompetencemi vytvá�í �ídící strukturu IPRM, jejíž jednotlivé �lánky 
zabezpe�ují spln�ní úkol� a strategických cíl� obsažených v dokumentaci IPRM. 

�ídící struktura nastavená v p�ípravné fázi odpovídá reálné situaci na úrovni �ízení proces�
spojených implementací IPRM v podmínkách Magistrátu m�sta Liberec. Na základ� navržené 
implementa�ní struktury dochází v každé fázi k p�esnému vymezení kompetencí a odpov�dnosti 
osob zapojených do systému p�ípravy a implementace IPRM. Jasn� vymezená struktura �ízení 
proces� je základem pro správnou realizaci IPRM v podmínkách m�sta Liberec ve spolupráci 
s partnery zapojenými do p�ípravy IPRM a dalšími relevantními osobami zapojenými do procesu 
p�ípravy IPRM. 

Zastupitelstvo a Rada m�sta 

Zastupitelstvo a Rada m�sta schvalují všechny podstatné dokumenty, které p�ipraví odbory 
Magistrátu nebo Pracovní skupina a �ídící výbor.  

Schvalovací �innosti: 

• Statutární m�sto Liberec bude zpracovávat IPRM zóna Lidové sady.

• Schválení zpracovatele IPRM. 

• Schválení výzvy pro p�edkladatele nám�t�. 

• Schválení doporu�ených projektových nám�t� a následn� i zám�r� za�azených do IPRM. 

• Schválení dokumentu IPRM a jeho strategii, vizi, globální cíl a specifické cíle 

• Schválení �asového a finan�ního harmonogramu 

• Schvalování zm�n v pr�b�hu realizace IPRM 

Odbory Magistrátu m�sta Liberce 

Statutární m�sto Liberec vystupuje jako iniciátor veškerých aktivit spojených s IPRM. V�tšina 
�innosti v p�ípravné fázi byly delegovány na Odbor kancelá� primátora z hlediska organiza�ního 
v�etn� zajišt�ní funkce manažera IPRM. Odbor rozvojových projekt� Magistrátu m�sta Liberec 
zajiš�uje konzultace a p�ipomínkování dokumentu IPRM i jednotlivých díl�ích analýz. 
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Odbor rozvojových projekt� bude v implementa�ní fázi plnit následující funkce: 
• Fyzická realizace jednotlivých projekt� IPRM. 
• Delegování konkrétních rozvojových projekt� na p�íslušné odbory, které mají blíže 

k realizaci projektu. 
• Spoluprávce na aktualizaci IPRM. 

7.1.2 �ídící výbor IPRM 

�ídící výbor (dále jen „�V“) IPRM byl ustaven usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �íslo 
76/08 ze dne 24.4.2008, dovolba �len� pak usnesením 95/08 ze dne 5.6.2008. Zastupitelstvo 
m�sta Liberec jmenovalo �leny �ídícího výboru z �ad hlavních partner� zpracovávaného 
integrovaného plánu a dalších institucí, které se budou na jeho realizaci p�ímo nebo nep�ímo 
podílet. Výb�r �len� �V byl dostate�n� reprezentativní, odborn� kompetentní i kompetentní 
z hlediska statutárních pozic v orgánech hlavních partner� i pro fázi implementace integrovaného 
plánu rozvoje m�sta a svým složením odpovídá strategickým zám�r�m zabezpe�ení realizace 
rozvoje zóny Lidové sady. Zachování p�vodní skladby �ídícího výboru zajiš�uje pot�ebnou 
myšlenkovou, koncep�ní a strategickou kontinuitu p�echodu z fáze zpracování IPRM do fáze jeho 
realizace.

�ídící výbor pracuje a jedná podle schváleného jednacího �ádu. Jeho kompetence jsou dány 
platnými metodickými pokyny k p�íprav� a realizaci IPRM, respektive vyplývají z usnesení 
volených orgán� Statutárního m�sta Liberec. 

�ídící výbor je odpov�dný za �ízení, p�ípravu a realizaci IPRM, jeho monitoring a hodnocení a za 
rozhodnutí o projektech, které budou v rámci IPRM p�edloženy k financování. 

Ve statutu �ídícího výboru jsou stanoveny následující �innosti, kterými se �lenové �ídícího 
výboru zabývají: 

1. Z�izuje pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti Integrovaného plánu rozvoje m�sta Liberec 
a jmenuje �leny jednotlivých pracovních skupin. 

2. �ídí a koordinuje p�ípravu Integrovaného plánu rozvoje m�sta Liberec. 

3. Konzultuje své kroky s externím poradcem (zpracovatelem IPRM, odborníkem na 
p�íslušnou oblast IPRM). 

4. Prost�ednictvím manažera IPRM p�edkládá materiály do orgán� m�sta.  

5. V rámci procesu p�ípravy a schvalování IPRM p�edkládá Ú�adu regionální rady všechny 
požadované podklady.  

6. Projednává IPRM p�ed jeho p�edložením orgán�m m�sta ke schválení. 

7. Projednává výb�r díl�ích projekt� k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání 
v orgánech m�sta (v�etn� schválení kritérií pro jejich výb�r).  

8. Projednává a schvaluje postupy a zm�ny realizace IPRM. 

9. Projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajiš�uje jejich projednání v orgánech m�sta. 

10. P�i své �innosti postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem pro p�ípravu 
IPRM.  

V �ele �V stojí p�edseda a místop�edseda, kte�í byli jmenováni (zvoleni) na ustavující sch�zi �V. 
P�edsedou �V se na základ� hlasování �len� �V stal Ing. Ond�ej �ervinka, nám�stek primátora 
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pro vzd�lávání, sport, kulturu a CR. Místop�edsedou �V byl zvolen Ing. Ivo Palouš, nám�stek 
primátora pro rozvoj a ÚP.  

Tabulka 44: Složení �ídícího výboru IPRM

Jméno Organizace Funkce v organizaci 
Právo 

hlasování 

1 Ing. Ivo Palouš 
Statutární m�sto 
Liberec 

Nám�stek primátora pro 
rozvoj a  ÚP 

ano 

2 Ing. Ond�ej �ervinka 
Statutární m�sto 
Liberec 

Nám�stek primátora pro 
vzd�lávání, sport, 
kulturu a CR 

ano 

3 Ing. Lidie Vajnerová ANNOLK 
Místop�edsedkyn�
ANNOLK 

ano 

4 RNDr. Vít P�íkaský Liberecký kraj 
Nám�stek hejtmana 
pov��ený vedením 
resortu  

ano 

5 Prof. Dr. Ing. Zden�k K�s TU Prorektor ano 
6 Ing. Martin Procházka OHK �editel OHK ano 
7 RNDr. David Nejedlo ZOO �editel  ano 

8 
MUDr. Kate�ina 
Absolonová 

Statutární m�sto 
Liberec

Zastupitelka ano 

9 Ing. Jaroslav Morávek 
Statutární m�sto 
Liberec

Zastupitel ano  

10. Ing. Aleš Pavl�
Ob�anské sdružení 
Staré m�sto Liberec 

Místo�edseda sdružení ano 

11 Ing. Michal Vereš�ák 
ÚRR NUTS II 
Severovýchod 

Vedoucí územního 
odboru realizace 
programu - Liberec 

ne 

12 Bc. Ji�í Pilný 
Statutární m�sto 
Liberec 

Manažer IPRM ne 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec 

Zm�na �len� �ídícího výboru je možná v p�ípad�, že:
• �len Výboru ani jeho písemn� pov��ený zástupce se nezú�astní dvou po sob�

následujících zasedání Výboru; 
• �len Výboru ukon�í �innost v partnerské organizaci, která ho navrhla; 
• �len Výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání;
• partnerská organizace, která �lena Výboru nominovala, podá návrh na jeho odvolání; 

�V je usnášeníschopný p�i p�ítomnosti nadpolovi�ní v�tšiny všech �len�. �V rozhoduje na 
základ� souhlasného rozhodnutí – konsenzu všech zú�astn�ných �len� �ídícího výboru anebo na 
základ� hlasování. Usnesení je považováno za schválené, v p�ípad�, že pro n�j hlasovala 
nadpolovi�ní v�tšina p�ítomných �len� Výboru s hlasovacím právem. Hlas každého �lena je 
rovný, jen v p�ípad� rovnosti hlas� má p�edseda Výboru dva hlasy. 

P�edseda, který je delegován pro výkon funkce na prvním jednání �V, svolává jednání �V a 
kontroluje rozesílání pozvánek a projednávaných materiál�. Jednání �V �ídí p�edseda nebo 
místop�edseda �V. V p�ípad� jejich nep�ítomnosti pov��í za sebe jinou osobu.  
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Jednání �ídícího výboru 

B�hem p�ípravné fáze byla uskute�n�na �ty�i zasedání �ídícího výboru a jedno jednání per 
rollam. 

1. zasedání – 14.5.2008 

Na prvním zasedání byly �ešeny hlavn� organiza�ní záležitosti týkající se schvalování statutu �V 
a Jednacího �ádu �V, dále byly navrženi �lenové Pracovní skupiny a nastaven harmonogram 
zpracovávání IPRM.  

2. jednání Per-rollam – 20.-21.5.2008 

V rámci jednání per rollam prob�hlo hlasování o schválení složení Pracovní skupiny.

3. zasedání – 17.6.2008 

Na druhém zasedání byla p�edstavena tvorba IPRM a jeho pojetí, schváleno vymezení zóny 
Lidové sady a návrh vize, globálního cíle, specifických cíl� a opat�ení. 

4. zasedání – 18.8.2008 

Na t�etím zasedání byl prezentován pr�b�h sb�ru, hodnocení nám�t� a vyhodnocení nám�t�
jako podklad pro p�eformulaci opat�ení a aktivit IPRM. Byly schváleny zm�ny strategie IPRM 
(vypušt�ní t�í opat�ení a p�esun �ásti aktivit do jiného opat�ení) a došlo ke schválení rozší�ení 
zóny IPRM. Na záv�r byly projednány dosud zpracované kapitoly IPRM. 

5. zasedání – 17.9.2008 

P�edm�tem �tvrtého zasedání bylo zejména schválení doporu�ení zastupitelstvu m�sta podat 
IPRM v rámci aktuální výzvy ROP v�etn� schválení indikátor� IPRM a vyhlášení výzvy na sb�r 
projektových zám�r�. Na programu zasedání byly i informace o procesu SEA a jeho 
harmonogramu. 

7.1.3 Pracovní skupina IPRM  

Pracovní skupina (PS) byla ustavena na základ� rozhodnutí �V IPRM, který koordinuje její 
�innost, posuzuje a kontroluje jejich �innost a dosažené výsledky práce. Jmenování jednotlivých 
�len� pracovních skupin bylo ponecháno na �lenech �V, p�i�emž finální ustanovení Pracovních 
skupin bylo schváleno �V. Z �len� pracovní skupiny vybírá �ídící výbor jejich koordinátora, 
pracovníka zodpov�dného za pln�ní daného úkolu. Pracovní skupina spolupracuje 
se jmenovaným manažerem IPRM, který jim poskytuje metodickou a odbornou podporu. �lenové 
Pracovní skupiny jsou p�evážn� partne�i, kterých se zóna Lidové sady a její rozvoj p�ímo dotýká. 

Popis úkol� Pracovní skupiny dle jejího statutu je podílet se na: 

1. P�íprav� základní vize, globálního cíle a specifických cíl� IPRM 

2. Zpracování podklad� pro rozhodnutí �V 

3. P�íprav� podklad� pro nastavení indikátor�

4. P�íprav� návrh� opat�ení a zm�n pro efektivn�jší p�ípravu a realizaci IPRM 

5. P�íprav� metodiky hodnocení jednotlivých díl�ích projekt� v IPRM 

Pracovní skupina dále: 

6. Projednává vyhodnocení projektových zám�r�

7. Doporu�uje projektové zám�ry �ídícímu výboru pro za�azení do IPRM. 
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P�i své �innosti Pracovní skupina postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem 
pro p�ípravu IPRM, statutem PS a jednacím �ádem, které si schválila na prvním zasedání 
dne 28. 5. 2008. 

�lenové pracovní skupiny 

�lenové pracovní skupiny byli zvoleni na základ� návrh� �len� �ídícího výboru s ohledem na 
d�ležitost role, kterou daná organizace v zón� Lidové sady zastupuje. Druhým požadavkem byla 
�asová ochota se zú�astnit jednání pracovních skupina a p�ipomínkování dokument�. �ídícím 
výborem na jeho 2. zasedání konané per rollam, které prob�hlo ve dnech 20.-21.5.2008.

Tabulka 45: Složení pracovní Skupiny IPRM

Jméno Organizace Pozice v PS
1 Ing. Alena Dvo�á�ková O.S. Staré m�sto Liberec �len 
2 Ing. Aleš Pavl� O.S. Staré m�sto Liberec náhradník 
3 Mgr. Michael Otta Liberecký kraj �len 
4 Ing. Miroslav Mach Liberecký kraj náhradník 
5 Stanislav Jíra  ZOO Liberec �len 
6 Mgr. Dana Sobotková  ZOO Liberec náhradník 
7 Mgr. Kv�toslava Morávková ANNOLK �len 
8 Ing. Vít Hovorka ANNOLK náhradník 
9 Ing.arch. Filip Horatschke  Technická univerzita v Liberci  �len 
10 Ing.arch. Ji�í Bu�ek Technická univerzita v Liberci  náhradník 
11 Jana Pospíšilová, DiS. Okresní hospodá�ská komora Liberec �len 
12 Ing. Martin ProcházkaTD Okresní hospodá�ská komora Liberec náhradník 
13 Mgr. Tomáš Macek  Statutární m�sto Liberec �len 
14 Alena Horáková  Statutární m�sto Liberec náhradník 
15 Ing.arch. Ivana Vitoušová  Statutární m�sto Liberec �len 
16 Ing.arch. Petr Kincl  Statutární m�sto Liberec náhradník 
17 Ing. Monika Šilarová  Statutární m�sto Liberec �len 
18 Ji�í Bliml  Statutární m�sto Liberec náhradník 

19
Ing.arch. Marie 
Procházková 

O.S. Staré m�sto Liberec náhradník 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec 

Jednání pracovní skupiny 

Pracovní skupina se sešla na �ty�ech jednáních: 

1. jednání - 28.5.2008  

Na prvním jednání bylo p�edstaveno pojetí a tvorba IPRM, harmonogram jednání dalších 
pracovních skupin. �lenové pracovní skupiny si odsouhlasili zn�ní statutu PS a jednací �ád. 

2. Jednání – 4.6.2008  

Na druhém jednání byla �ešena socioekonomická analýza m�sta a zóny Lidové sady, zn�ní 
SWOT, text výzvy, návrh formulá�e pro p�edkladatele a návrh zn�ní vize, globálního cíle a 
specifických cíl�.  
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3. Jednání – 9.6.2008 

Na t�etím jednání byly probrány specifické cíle a vymezení jednotlivých opat�ení a návrh textu 
výzvy pro nám�ty v�etn� formulá�e pro vypln�ní nám�t�. 

4. Jednání – 11.8.2008  

Na �tvrtém jednání byla hlavním bodem programu prezentace výsledku sb�ru projektových 
nám�t� a seznámení se s doporu�eními zpracovatele, zda nám�t doporu�it �i nedoporu�it 
k za�azení do IPRM. V další �ásti jednání bylo probráno navržení jednotlivých aktivit, finan�ní a 
�asový harmonogram a další kapitoly IPRM.  

7.1.4 Manažer IPRM 

Manažerem IPRM byl jmenován usnesením �. 16/08 ze dne 31.1.2008 ZM Bc. Ji�í Pilný. Manažer 
IPRM poskytuje metodickou a administrativní podporu pro �innost a dle pot�eby zprost�edkovává 
komunikaci s volenými orgány Statutárního m�sta Liberec, kterým p�edkládá dokumenty 
k projednání, pro informaci a ke schválení. Manažer IPRM je v rámci svých kompetencí kontaktní 
osobou pro komunikaci s Ú�adem Regionální rady NUTS II SV a s �ídícími orgány dalších 
opera�ních program� a zajiš�uje p�enos informací a úkol� souvisejících s IPRM, za jehož 
p�ípravu, zpracování a realizaci je odpov�dný. Manažer IPRM zajiš�uje v rámci svých pracovních 
povinností a kompetencí dodržování princip� partnerství a pe�uje o jeho vysokou ú�innost a 
kvalitu. V rámci svých kompetencí spolupracuje s externím zpracovatelem IPRM a informuje 
ve�ejnost o procesu tvorby a realizace IPRM. Manažer IPRM je odpov�dný �V a voleným 
orgán�m m�sta Liberec. V realiza�ní fázi IPRM pak zajiš�uje: 

• Sledování pln�ní harmonogram�, rozpo�tu projekt� a monitorovacích indikátor�. 
• Aktualizaci IPRM. 
• Monitoring a reporting IPRM. 
• P�edkládání podklad� do zastupitelstva a rady m�sta. 

7.1.5 Ú�ad Regionální rady 

• dle ro�ních zpráv o postupu realizace IPRM a záv�re�né zprávy o postupu realizace 
IPRM kontroluje vývoj procesu pln�ní IPRM, 

• p�ijímá a posuzuje díl�í projekty i dokument IPRM, 

• monitoruje a kontroluje standardním zp�sobem díl�í projekty IPRM v období realizace 
I udržitelnosti, 

• zástupce ÚRR je �lenem �ídícího výboru IPRM bez hlasovacího práva. 

7.1.6 Výbor Regionální rady 

• Schvaluje Integrovaný plán rozvoje m�sta po jeho schválení v Zastupitelstvu m�sta 
Liberec. 

• Je pravideln� informován o procesu tvorby IPRM. 

• Je pravideln� informován o výsledcích jednání �ídícího výboru IPRM. 

• Schvaluje podstatné zm�ny IPRM. 

• Schvaluje díl�í projekty IPRM. 
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• Zamítá díl�í projekty IPRM jen v p�ípad�, že projekty nespl�ují kritéria p�ijatelnosti, 
formální náležitosti a kvalitu dle hodnotících kritérií pro projekty IPRM. 

7.1.7 �ídící orgán TOP 

• P�ijímá, hodnotí a schvaluje/zamítá podle standardních pravidel opera�ního programu 
díl�í projekty IPRM. 

• Na základ� potvrzení Statutárního m�sta Liberec, že je projekt schválen jako sou�ást 
IPRM, poskytuje projektu v rámci procesu hodnocení a výb�ru projekt� bonifikaci. 

• Monitoruje a kontroluje standardním zp�sobem díl�í projekty IPRM v období realizace i 
udržitelnosti a zajistí, aby v monitorovacím systému byla z�ejmá návaznost projektu na 
konkrétní IPRM. 

7.2  Komunika�ní strategie IPRM  

Rozvíjení již existujícího partnerství bude probíhat prost�ednictvím moderních komunika�ních 
prost�edk� stejn� jako v období zpracovávání integrovaného plánu, bude respektovat moderní 
zásady partnerství a umožní p�ístup odborné i laické ve�ejnosti k realizaci IPRM. 

7.2.1 Komunikace s �ídícím orgánem ROP SV  

Zásady vzájemné spolupráce a komunikace vyplývají z metodických pokyn� ke zpracování 
IPRM, z rozhodnutí a zvláštních pokyn� orgán� Regionální rady a z výzev k p�edkládání IPRM 
Regionální rad� k projednání a ke schválení. 

7.2.2 Komunikace v	�i ve�ejnosti 

• Partne�i 

• P�edkladatelé nám�t� a zám�r�

• Ob�ané Liberce 

• Ve�ejnost z r�zných sfér 

Komunikace s partnery IPRM a p�edkladateli nám�t� bude zajiš�ována p�ímým zapojením do 
�innosti �ídícího výboru IPRM a Pracovní skupiny v�etn� spolupráce p�i �ešení konkrétních 
koncep�ních a strategických zám�r� souvisejících s aktualizací obsahu IPRM; spoluprací p�i 
výb�ru a posuzování projektových zám�r� a díl�ích projekt� p�ed jejich p�edložením ke 
schválení; spoluprací p�i jednáních s �ídícími orgány opera�ních program�; spoluprací p�i 
prezentaci zám�r� IPRM odborné i laické ve�ejnosti. 

Komunikace byla zajišt�na n�kolika zjednání �len� �ídícího výboru a Pracovní skupiny a dále 
možnostmi p�ipomínkování p�ipravovaných podklad� a doporu�ovaných projektových nám�t�. 

Hlavní zp	soby komunikace: 

• Jednání 

• E-mailová komunikace 

• Seminá�e 
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Komunikace s ve�ejností byla a nadále bude zajiš�ována hlavn� prost�ednictvím existující 
webové stránky IPRM a informování v lokálních sd�lovacích prost�edcích a tisku.  

Zp	soby komunikace: 

• Internetová prezentace (web IPRM) – st�žejní komunika�ní kanál – www.liberec.cz - 
odkaz v rámci www portálu Liberce. Slouží k poskytování obecných informací 
a zejména aktualit, dále pak ke stažení dokument�. Využití však m�že být i širší – 
internetová anketa, diskuse, atd. 

• P�ímá komunikace – komunikace prost�ednictvím e-mailu a telefonu zejména p�i 
zodpovídaní dotaz� a komunikaci s p�edkladateli projekt�, osobní konzultace. 

• Zpravodaj liberecké radnice – využitelný zejména pro obecné informace o IPRM 
a postupu realizace, zejména v p�ípad� konkrétních projekt� a také pro informování 
o seminá�i a jeho výstupech a ve�ejném projednávání IPRM. 

• Regionální tisk – využitelné zejména pro komunikaci v souvislosti s výzvou 
k p�edkládání žádostí a následnou prezentaci postupu realizace projekt� v rámci IPRM. 

• Seminá�e pro ve�ejnost, zejména pro p�edkladatele projektových nám�t	 a 
zám�r	 – zam��ení primárn� na prezentaci výzvy k p�edkládání projektových nám�t� a 
p�ípravu konkrétních projektových nám�t�. 

• P�ímá komunikace s ve�ejností a její zapojení – zajišt�né ve�ejné projednávání 
IPRM a schvalovací procedury v rámci Zastupitelstva a Rady m�sta. 

• Projednávání IPRM a jeho �ástí na zasedání Zastupitelstva a Rady m�sta
• Neformální komunika�ní kanály – využití kontakt� a komunika�ních kanál�

jednotlivých partner� m�sta v rámci IPRM a dalších zainteresovaných subjekt�
(nap�íklad sít� NNO p�sobící v Liberci, které by mohly realizovat projekt v zón� Lidové 
sady, atp.) 

7.3  Zp	sob výb�ru a schvalování díl�ích projekt	

7.3.1 Sb�r projektových nám�t	 pro IPRM  

Zpracovatel integrovaného plánu a Statutární m�sto Liberec respektovali po celou dobu 
prací na IPRM základní principy partnerství, otev�enosti a transparentnosti p�istoupení 
partner� a za�azení jejich projektových nám�t� – díl�ích projekt�, jejichž obsah je slu�itelný 
s vybranou a schválenou tematickou oblastí IPRM. Opírali se ve svých pracovních 
p�ístupech a rozhodováních o pravidla národního a komunitárního práva. Zárove� m�li na 
z�eteli efektivní �erpání dota�ních finan�ních zdroj�, posuzovali míru ve�ejného zájmu i 
potenciáln� dosažitelné synergické efekty, související s napln�ním globálního cíle a 
specifických cíl� IPRM prost�ednictvím jejich opat�ení a aktivit, která jsou vázána na zdrojové 
opera�ní programy (ROP SV a TOP). 

Statutární m�sto Liberec realizovalo výzvu na sb�r projektových nám�t� 2.7.2008 – 
25.7.2008. Sb�r projektových nám�r� podporovalo i tvorbu projektových nám�t� ze strany 
široké ve�ejnosti v podob� neziskových organizací a podnikatelských subjekt� p�sobících na 
území m�sta Liberec.  Ve snaze usnadnit p�edkladatel�m práci na projektových nám�tech bylo 
zorganizováno n�kolik seminá��: 
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Seminá� pro zastupitele – 17.6.2008 

Obecný seminá� pro ve�ejnost – 24.6.2008 

Odborné seminá�e – 8. a 9.7. 2008 

Následn� po ukon�ení sb�ru jednotlivých projektových nám�t� byl vytvo�en projektový zásobník, 
který obsahoval 77 projektových nám�t�. Vytvo�ené projektové nám�ty byly na základ�
detailního seznámení se s obsahem p�i�azeny do skupiny dle opera�ních program�, u kterých 
podle nastavených pravidel spl�ují podmínky žadatele o podporu. Projektové nám�ty, které svým 
zam��ením nevyhovovaly nastaveným pravidl�m, nebyly za�azeny do projektového zásobníku 
a získaly zp�tnou reakci, jak projekt upravit, aby mohl být p�ípadn� za�azen do IPRM. Po selekci 
a rozt�íd�ní došlo k vytvo�ení 74 projektových nám�t�, které mohou být podpo�eny z ROP 
Severovýchod a z ostatních TOP�.  

Takto vytvo�ený projektový zásobník byl p�edložen pracovní skupin� na posouzení jako podklad 
k nastavení aktivit IPRM a indikátor�, kterých je možno prost�ednictvím realizace IPRM možno 
dosáhnout dosáhnout. 

Projektový zásobník: 

• Projektovým nám�tem je potenciální (budoucí) díl�í projekt, jehož zam��ení a obsah 
je v souladu se strategií IPRM, 

• Za�azení projektových nám�t� do IPRM a jejich p�ípadném po�adí doporu�uje 
Pracovní skupina, odsouhlasuje �ídící výbor a schvaluje Rada m�sta a zastupitelstvo 
m�sta,  

• Jednotlivé projektové zám�ry a díl�í projekty budou vždy posuzovány transparentn�
a nediskrimina�n�, o jejich za�azení nebo neza�azení do IPRM rozhodne �ídící výbor 
IPRM, 

• P�i posuzování jednotlivých projektových nám�t� a p�i rozhodování o vhodnosti jejich 
za�azení do IPRM k realizaci respektovala Pracovní skupina a �ídící výbor 
skute�nost, že projekty financované z tematických opera�ních program� (TOP) 
nejsou operativní sou�ástí IPRM (financování, rozpo�tování, harmonogram realizace, 
rozhodování o p�id�lení dota�ní podpory, atd.), jsou uvád�ny s cílem prokázat 
integritu strategického rámce tematické oblasti IPRM, váhu p�i realizaci globálního 
cíle a synergii cíl� a opat�ení IPRM a jejich souvislost s realizací díl�ích projekt�
financovaných v rámci ROP SV.  

7.3.2 P�edkládání projektových zám�r	 k za�azení do IPRM 

Po fázi, kdy se podávaly pouze nám�ty, budou p�edkladatelé projektových nám�t� i další  
subjekty vyzváni v rámci výzvy pro p�edkládání projektových zám�r� díl�ích projekt�. První  
výzva bude spušt�na nejpozd�ji do 15.10.2008. Další výzvy budou vyhlášeny na základ�
vyhodnocení pr�b�hu realizace IPRM a díl�ích projekt� a tedy pot�eby výzvu vyhlašovat. Stejn�
jako v p�ípad� výzvy na projektové nám�ty bude zajišt�na široká publicita této výzvy pro všechny 
potenciální p�edkladatele a také možnost konzultací projektových zám�r� v rámci odborných 
seminá�� i v pr�b�hu celé výzvy.  

Zám�ry budou muset splnit podmínku p�ijatelnosti založenou na souladu se zam��ením IPRM a 
podmínkami p�ijatelnosti jednotlivých opera�ních program�, kam budou následn� projekty 
podávány.  
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Hodnotící kritéria: 

V p�ípad�, že kontrola p�ijatelnosti prob�hne úsp�šn�, je p�istoupeno k hodnocení žádosti. 
Vlastní hodnocení projektových zám�r	 bude probíhat podle bodovacích kritérií po 
ukon�ení Výzvy. Hodnocení provádí externí hodnotitelé. Maximální po�et bod�, které m�že 
projekt v rámci bodového hodnocení získat, je 100. 

Tabulka 46: Hodnotící kritéria pro projektové zám�ry 

Hodnotící kritérium Váha

Zkušenosti p�edkladatele a jeho p�ipravenost k realizaci projektu, 
spolupráce 

10% 

Pot�ebnost projektu a její prokázání 15% 

Kvalita a p�ipravenost projektu, provázanost jednotlivých kapitol 25% 

Výstupy a výsledky projektu a jeho p�ínosy v�etn� vlivu na horizontální 
témata, udržitelnost projektu a jeho výstup�

25% 

Rozpo�et projektu a jeho p�im��enost k aktivitám, výstup�m 
a výsledk�m projektu 

15% 

Rizika projektu – kvalita analýzy rizik a jejich �ízení 10% 

Celkem 100% 

Zdroj: Zpracovatel 

Výb�r p�edkládaných projekt� bude podléhat zárove� výb�ru z hlediska vliv� na ŽP na 
základ� kritérií, které jsou uvedeny v kap. 11.3. Na základ� výsledk� hodnocení spln�ní 
kritérií budou teprve doporu�ovány projekty a to zejména ty, které budou z hlediska životního 
prost�edí a ve�ejného zdraví p�sobit nejp�ízniv�ji. 

Kvalifikovaný proces hodnocení zajistí zpracovatel IPRM, kdy každá žádost o za�azení 
projektu do IPRM bude obodována hodnotitelem dle jednotlivých kritérií (vahám odpovídá i 
maximální po�et bod�). V p�ípad� výrazn� nedostate�ného po�tu bod� bude uvedeno 
zd�vodn�ní 

Seznam projekt�, které budou za�azeny následn� IPRM k podání do Regionálního 
opera�ního programu NUTS II Severovýchod budou se�azeny podle bodového hodnocení. 
Tento seznam bude p�edložen pracovní skupin� v tabulkové podob�:  

• �íslo projektu 
• P�edkladatel 
• Název projektu 
• Popis projektu 
• P�ipravenost projektu 
• Harmogram projektu 
• Bodové hodnocení projektu 
• Celková výše zp�sobilých výdaj� projektu 
• Celková výše dotace projektu 
• Kumulativní výše dotace 
• Doporu�en / Nedoporu�en / Náhradní projekt 
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V rámci seznamu budou vyzna�eny projekty doporu�ené k za�azení do IPRM. Kumulativní 
výše dotace ur�í poslední projekt, který m�že být doporu�en k za�azení do IPRM s ohledem 
na omezenou výši alokace ur�enou pro IPRM Liberec – zóna Lidové sady.  

Projekty, které budou požadovat podporu z ROP SV v jiné oblasti podpory než 2.1 nebo 
v rámci jiných opera�ních program�, budou se�azeny v samostatném seznamu dle 
specifikace opera�ního programu, ve kterém bude projekt žádat o dotaci. Projekty budou 
hodnoceny pouze z pohledu p�ijatelnosti. 

Výb�r a doporu�ení projekt	 k za�azení do IPRM 

Na základ� bodového hodnocení projektu je sestaveno po�adí projekt�. Pracovní skupina 
IPRM na základ� posouzení synergie s ostatními projekty a cíli IPRM doporu�í seznam 
projekt� vhodných k za�azení do IPRM a sestaví finální tabulku v�etn� d�vodové zprávy 
které následn� schválí �ídící výbor IPRM, Rada m�sta a  fináln� Zastupitelstvo m�sta.  

S p�edkladatelem, jehož projekt byl do IPRM za�azen, uzav�e Statutární m�sto Liberec 
smlouvu o partnerství. Tato smlouva definuje podmínky spolupráce mezi m�stem 
a p�edkladatelem projektu, strukturu financování projektu v�etn� výše jednotlivých zdroj�
(v�etn� výše dotace ze SF). Dále bude smlouva obsahovat povinnost oznamování zm�n 
v projektu a záv�re�né zprávy o realizaci projektu a také indikativní finan�ní dopady provozu 
projektu po dobu udržitelnosti projektu na rozpo�et m�sta a souhlas m�sta se za�azením 
projektu do IPRM. Významnou sou�ástí smlouvy bude závazek p�edkladatele projektu na 
zajišt�ní spolufinancování v�etn� stanovení výše prost�edk� na spolufinancování projektu. 

7.3.3 P�edkládání díl�ích projekt	 do OP 

Díl�í projekty vybrané a schválené Statutárním m�stem Liberec žadatel dopracuje do podoby 
požadované p�íslušným opera�ním programem a p�edloží relevantnímu �ídícímu orgánu. 
Žadatel doloží usnesením orgán� m�sta, že projekt je v souladu s IPRM, tj. je v souladu 
s n�kterým z opat�ení a aktivitou a jejich rozpo�tem, jak jsou definovány v IPRM, a byl 
schválen orgány m�sta k realizaci.  

Pro projekty p�edkládané v regionálních opera�ních programech budou vyhlašovány 
specifické výzvy k p�edkládání projekt� v rámci IPRM. Dle rozhodnutí �O ROP mohou být 
tyto výzvy vyhlášeny s pevnou lh�tou pro p�edkládání projekt�, nebo jako kontinuální 
s možností podávat projekty pr�b�žn� po dobu trvání výzvy. P�i p�íprav� projekt� pro 
regionální opera�ní program se žadatelé �ídí standardní p�íru�kou pro žadatele a p�íjemce a 
podmínkami stanovenými ve výzv� k p�edkládání projekt�.  

Projekty p�edkládané do jiných (tematických) opera�ních program� budou p�edkládány 
v rámci standardních podmínek p�íslušných opera�ních program� na základ� standardních 
výzev (nebudou vyhlašovány zvláštní výzvy pro projekty IPRM). Projekty podané do t�chto 
opera�ních program�, které splní podmínky formálních náležitostí, p�ijatelnosti a minimální 
technické kvality (bodového hodnocení) a p�ípadn� další podmínky stanovené p�íslušným 
opera�ním programem, obdrží na základ� doložení souladu s IPRM bonifikaci ve výši 10% 
dosaženého bodového hodnocení. S takto upraveným bodovým hodnocením budou sout�žit 
se všemi projekty p�edloženými v dané výzv�. O výb�ru projekt� rozhoduje �O p�íslušného 
(tematického) opera�ního programu. 

Příloha usnesení č. 225/2016



IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

- 178 -

7.3.4 Výb�r a schvalování projekt	 �ídícím orgánem OP 

Jednotlivé díl�í projekty budou samostatn� hodnoceny (formální kontrola, kontrola 
p�ijatelnosti a kvalitativní hodnocení) p�íslušným �O podle postup� p�íslušného OP. Projekty 
p�edkládané pro financování z ROP SV oblast podpory 2.1, které úsp�šn� projdou formální 
kontrolou a kontrolou p�ijatelnosti a splní minimální požadované kvalitativní hodnocení, jsou 
�O ROP schváleny. �O ROP m�že odmítnout projekt pouze na základ� kvalitativních 
nedostatk� a rozpo�tových omezení.  

7.4  Realizace projekt	  

M�sto – nositel IPRM a další p�íjemci díl�ích projekt� realizují díl�í projekty v souladu 
s podmínkami p�íslušného opera�ního programu (v p�ípad� ROP jsou tyto podmínky 
stanoveny zejména v P�íru�ce pro žadatele), v souladu se smlouvou/rozhodnutím 
o poskytnutí dotace na daný projekt a dalšími dokumenty, které �ídící orgán opera�ního 
programu stanoví. Projekty jsou realizovány v souladu s harmonogramem pro jednotlivá 
opat�ení/aktivity stanoveným v IPRM a ve smlouv� uzav�ené s �O k danému díl�ímu 
projektu. M�sto s využitím �ídící struktury IPRM a manažera IPRM koordinuje aktivity 
jednotlivých projekt� tak, aby bylo dosaženo cíl� IPRM s maximálním využitím synergických 
efekt� vyplývajících z koordinace mezi projekty. 

�O standardním zp�sobem provádí kontrolu a monitorování jednotlivých projekt� a na 
základ� prokázaných náklad� poskytuje platby p�íjemc�m díl�ích projekt�. 

7.5  Monitorování IPRM  

Manažer IPRM provádí monitorování realizace jednotlivých projekt� a IPRM jako celku, 
p�edkládá monitorovací zprávy k projednání v PS, �V. Sou�asn� monitoruje celkový kontext 
IPRM a m�že navrhovat zm�ny ve schváleném IPRM.  

Manažer IPRM zpracuje za každý rok monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup 
realizace IPRM. Monitorovací zpráva bude obsahovat hodnocení celkového kontextu IPRM 
v rámci m�sta a regionu. Sou�ástí zprávy bude p�ehled schválených a realizovaných 
projekt� a pln�ní podmínek IPRM v�etn� pln�ní indikátor�, dodržení �asového 
harmonogramu a finan�ního plánu. Dále bude obsahovat monitorovací zprávy díl�ích 
projekt� odsouhlasené jednotlivými �O. Na základ� hodnocení dosaženého pokroku 
v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v rámci m�sta a regionu m�že m�sto v monitorovací 
zpráv� navrhnout zm�ny IPRM. Zprávu schvaluje Zastupitelstvo m�sta Liberec. Statutární 
m�sto Liberec p�edkládá zprávu �O ROP SV.  

Ú�elem zpracování integrovaného plánu je p�isp�t k pokra�ování procesu žádoucích zm�n 
ekonomického a územního rozvoje vymezené zóny Lidové sady. Následující tabulka 
p�edstavuje opakující se cyklus implementace a aktualizace Integrovaného plánu rozvoje na 
úrovni �ízení IPRM.  

Tabulka 47: Cyklus implementace a aktualizace IPRM 

Kroky �innost Kdo 
�etnost 

(minimální) 
Výstupy 

1. Kontrola pr�b�žná kontrola 
 Odbor kancelá�
primátora (OKP) 

�tvrtletn�
informace o pr�b�hu 
realizace pro vedení 
m�sta a realizátory 
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Kroky �innost Kdo 
�etnost 

(minimální) 
Výstupy 

projekt�

jednorázová kontrola 
Odbor kancelá�
primátora (OKP)  

jednou za p�l 
roku 

zpráva pro RM a ZM 
o realizaci 
Integrovaného plánu 

2. Evidence 
nových návrh� a 
p�ipomínek 

shromaž	ování 
podklad� od ob�an�
a institucí  

ORP pr�b�žn�
aktualizace zásobníku 
projektových nám�t�

3. P�íprava 
aktualizace cíl�
a sm�r�
integrovaného 
plánu 

p�íprava nových cíl�
a sm�r� na základ�
kontroly a evidence 
navrhovaných zm�n  

OKP jednou za rok návrhy pro RM 

4. Zpracování 
aktualizované 
verze 
Integrovaného 
plánu rozvoje 

p�íprava a projednání 
návrhu 
aktualizovaného 
integrovaného plánu 
v �V 

OKP ve spolupráci 
s ORP ostatními 
odbory 

jednou za rok 

návrh 
aktualizovaného 
Integrovaného plánu 
pro jednání v RM a 
ZM 

5. Aktualizace 
IPRM 

zpracování zprávy 
pro jednání 
zastupitelstva m�sta 

OKP  jednou za rok 

aktualizovaný 
Integrovaný plán 
projednaný v RM a 
ZM 

6. P�íprava  
projekt�

konkrétní 
rozpracování 
schváleného 
aktualizovaného 
Integrovaného plánu 

ORP, ostatní 
odbory 

pr�b�žn� dle 
plán�

p�ipravené projekty 

7. Realizace 
projekt�  

�ízení procesu 
realizace projekt�

ORP ve spolupráci 
s  ostatními odbory

pr�b�žn� dle 
termín� projekt�

realizované a 
rozpracované projekty 

8. Zjišt�ní stavu 
a vyhodnocení 

pr�b�žná kontrola 

ORP ve spolupráci 
s odbory a 
zodpov�dnými 
projektovými 
manažery 

�tvrtletn�
podkladový materiál 
pro kontrolní zprávu 
(dále viz krok 1)  

Zdroj: Zpracovatel 

Ro�ní monitorovací zprávu IPRM projednává a schvaluje Zastupitelstvo m�sta Liberec 
a �O ROP SV. Ro�ní monitorovací zpráva IPRM m�že na základ� hodnocení dosaženého 
pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v rámci m�sta obsahovat návrh zm�n IPRM.  

P�i zpracování monitorovací zprávy IPRM spolupracuje manažer IPRM se všemi zapojenými 
subjekty – partnery IPRM, v�etn� nositel� díl�ích projekt�. Zprávu p�edkládá manažer IPRM 
v elektronické i tišt�né podob� �O ROP SV po schválení Zastupitelstvem m�sta Liberec do 
konce b�ezna následujícího roku. 

�O ROP SV posoudí, zda Zpráva o postupu realizace IPRM obsahuje všechny údaje podle 
p�edepsané struktury. Pokud tomu tak není, vyzve manažera IPRM k jejich dopln�ní. Pokud 
nejsou požadované údaje v daném termínu dopln�ny, je zpráva považována za nedodanou 
a postupuje se podle p�íslušných ustanovení ve Smlouv� (v�etn� pozastavení p�íjmu dalších 
projekt�). Zpráva o postupu realizace IPRM bude �O ROP SV schválena do dvou m�síc� od 
dodání úplné zprávy. 
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V p�ípad� pot�eby m�že �O ROP SV vyžádat zpracování ad hoc zprávy o postupu realizace 
IPRM. Manažer IPRM je povinen dodat ad hoc zprávu o postupu realizace IPRM písemn� do 
30 pracovních dn� od obdržení výzvy. Struktura a proces administrace jsou stejné jako 
v p�ípad� �ádné Zprávy o postupu realizace IPRM. 

Po ukon�ení posledního díl�ího projektu IPRM (s výjimkou projektu na realizaci IPRM, 
projektu na �innost manažera IPRM - proplacení poslední žádosti o platbu posledního díl�ího 
projektu) p�edkládá manažer IPRM záv�re�nou Zprávu o realizaci IPRM. Struktura a obsah 
této zprávy mají p�edepsanou strukturu. Proces administrace je stejný jako v p�ípad� �ádné 
Ro�ní zprávy o postupu realizace IPRM. 

7.6  Zm�ny IPRM 

Sledování zm�n v IPRM bude mít na starosti manažer IPRM, který bude zabezpe�ovat jejich 
v�asné oznamování bu	 prost�ednictvím Ro�ní zprávy o postupu realizace IPRM nebo 
pomocí formulá�e Oznámení o zm�n� v IPRM.  

Je nutné rozlišovat zm�ny podstatné a nepodstatné. Nepodstatné zm�ny nevyžadují 
uzav�ení dodatku ke Smlouv�. K provedení t�chto zm�n sta�í, pokud s nimi �O ROP SV 
vysloví souhlas. Podstatné zm�ny v IPRM naopak zpravidla vyžadují dodatek ke Smlouv�. 
Jedná se zejména o zm�ny ovliv�ující cíle IPRM, indikátory, rozpo�et (p�esun prost�edk�
v rozpo�tu mezi opat�eními nebo roky, p�i kterých dojde ke zm�n� alokace na opat�ení, nebo 
rok o více než 15 % z jejich p�vodní výše), délku trvání IPRM a jednotlivých opat�ení. 

V p�ípad�, že vzniknou náhlé zm�ny je oprávn�no Statutární m�sto Liberec zm�nit bez 
souhlasu �O ROP SV pouze nepodstatné zm�ny. Provedené nepodstatné zm�ny musí 
Statutární m�sto Liberec popsat a sd�lit �O ROP SV, bu	 v nejbližší Ro�ní zpráv�
o postupu realizace IPRM nebo prost�ednictvím formulá�e Oznámení o zm�n� v IPRM, a to 
kdykoliv v pr�b�hu realizace IPRM.  

Statutární m�sto Liberec má povinnost oznámit podstatnou zm�nu �O ROP SV p�edem na 
formulá�i Oznámení o zm�n� v IPRM, a to minimáln� ve lh�t� 20 pracovních dní p�ed 
plánovaným datem zm�ny, nejpozd�ji však 60 kalendá�ních dn� p�ed termínem ukon�ení 
IPRM. 

Na základ� Oznámení o zm�n� v IPRM rozhodne �O ROP SV, zda se jedná o zm�nu, která 
vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouv� �i nikoliv. Tuto informaci obdrží manažer IPRM 
do 10 pracovních dn� od doru�ení Oznámení o zm�n� v IPRM. 

Monitorování projekt	 a zm�ny projekt	 p�edložených v rámci IPRM 

Monitorování u díl�ích projekt� bude sledovat i Statutární m�sto Liberec vzhledem 
k dodržení napln�ní cíl� stanovených v IPRM a pr�b�žného sledování zm�n a možných vliv�
na jednotlivé složky životního prost�edí. M�sto uloží do smlouvy p�i za�azování díl�ího 
projektu do IPRM podmínku odevzdání záv�re�né zprávy a oznamování zm�n v realizaci 
projektu z d�vodu nespln�ní �asového a finan�ního harmonogramu. Pokud nastane 
v n�kterém díl�ím projektu podstatná zm�na, p�íjemce informuje o této skute�nosti �O ROP 
SV postupem uvedeným v P�íru�ce pro p�íjemce a zárove� o této zm�n� informuje 
manažera IPRM, který posoudí, zda tato zm�na má vliv na IPRM. V p�ípad�, že zm�na má 
podstatný vliv na IPRM, je možné povolit zm�nu v díl�ím projektu až po zapracování zm�ny 
do IPRM. 
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Díl�í projekty jsou realizovány a monitorovány standardním zp�sobem (stejn� jako ostatní 
individuální projekty v rámci ROP) a �ídí se postupy uvedenými v P�íru�ce pro p�íjemce. 
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8 Analýza rizik IPRM 

8.1  Metodika analýzy rizik IPRM  

P�íprava, zpracování a realizace Integrovaného plánu rozvoje m�sta Liberec – zóna Lidové 
sady byla, je a po celou dobu realizace bude provázena riziky, jejichž míru p�sobení lze 
minimalizovat jejich definováním, soustavným vyhodnocováním a p�ípadným koncep�ním 
nebo operativním zásahem reagujícím na skute�ný výskyt rizika nebo možnost jeho vzniku. 

Rizika jsou konkrétní hrozby, které mohou ohrozit IPRM a jeho úsp�šnost z hlediska kvality 
výsledných projekt�, dodržení d�ležitých milník� projektu, nep�ekro�ení náklad� a dosažení 
o�ekávaných p�ínos�. Analýza rizik je pak standardním nástrojem pro �ízení a eliminaci rizik 
IPRM v p�ípravné a realiza�ní fázi.  Nová rizika se však mohou objevit i v dalších etapách 
IPRM, p�edevším v udržitelnosti díl�ích projekt� zahrnutých v IPRM. Cílem �ízení rizik je 
podchytit rizika projektu, vyhodnotit pravd�podobnost jejich vzniku a závažnost dopad�, 
naplánovat akce sm��ující ke snížení pravd�podobnosti vzniku rizikové události a akce 
sm��ující ke zmírn�ní negativních dopad� rizikové události, pokud už nastane. V n�kterých 
p�ípadech je možné na identifikované riziko v�dom� reagovat rozhodnutím o akceptaci rizika 
bez n�jakých protiopat�ení, nebo� ta jsou bu	 nemožná, nebo p�íliš �asov� �i finan�n�
nákladná.  

Všechny aktivity a díl�í projekty zahrnuté v IPRM svým charakterem napl�ují požadavky 
kladené na definici projektových rizik spojených s návrhem a implementací díl�ích projekt�. 
Implementace projekt� bude probíhat v rizikovém prost�edí, s nímž jsou spojené výdaje 
z rozpo�tu projektu k pln�ní schválených zám�r� a cíl� projektu.  

Prvním krokem procesu snižování rizik je jejich analýza. Analýza rizik pro pot�eby 
implementace IPRM v prost�edí zóny Lidové sady je chápána jako proces definování hrozeb, 
pravd�podobnosti jejich výskytu a dopadu na aktivity, tedy stanovení rizika jejich závažnosti.  

Analýza zahrnuje následující kroky: 

1. rozbor vzájemných vztah�, kontextu a souvislostí proces� spojených s p�ípravou 
a podáním IPRM, 

2. vytvo�ení základního souboru potenciálních rizik v procesech, operacích a �innostech 
v souladu s legislativními normami �R a EU a metodikou platnou pro výzvu k p�edkládání 
IPRM v rámci ROP Severovýchod, 

3. výb�r souboru rizik, která jsou d�ležitá z hlediska implementace díl�ích projekt�, 

4. sestavení po�adí rizik podle ur�eného stupn� významnosti pro stanovení priorit rizik, 

5. zpracování návrhu �ešení eliminace nebo zmírn�ní rizik v pr�b�hu p�ípravy a realizace 
projektu.  

Kombinací jednotlivých krok� dojdeme k analyzování pravd�podobnosti výskytu rizika v��i 
škod�, kterou riziko zp�sobí. �ím je pravd�podobnost vyšší, tím je vyšší i p�epokládaná 
škoda. Eliminovat riziko jde pouze jejím správným vyhodnocením p�i plánování projekt�.  
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Pravd�podobnost výskytu rizika (P)   Stupe
 dopadu rizika (D) 

0 – nemožná       0- zvládaný 
1 - tém�� nemožná       1- tém�� neznatelný 
2 - výjime�n� možná       2- drobný 
3 - b�žn� možná       3 - významný 
4 - pravd�podobná       4 - velmi významný 
5 - hrani�ící s jistotou      5 – nep�ijatelný 

U každého rizika se stanoví  míra „d�ležitosti“ rizika: 

Váha rizika (V) = pravd�podobnost výskytu rizika (P) * stupe� dopadu rizika (D)  

Zanesením rizika formou bodového ozna�ení do grafu získáme jasný p�ehled o mí�e výskytu 
rizika a je možné tak efektivn�ji tato rizika eliminovat, tzv. mapu rizik. 

Stanovení míry výskytu rizika je ze strany zpracovatele pouze doporu�ující a zakládá se na 
podrobné analýze dokumentu IPRM, projektových nám�t� a ostatních relevantních 
podkladech. Analýza rizik prob�hla za ú�elem stanovení základních rizik projektu, které je 
t�eba p�i implementaci IPRM eliminovat.  

8.2  Katalog rizik 

Následující kapitola obsahuje celkový souhrn rizik, která nastala, nebo by mohla nastat 
v souvislosti s p�ípravou, realizací a implementací IPRM jako dokumentu a díl�ích projekt�
v n�m obsažených v reálném prost�edí. Vzhledem k tomuto detailnímu soupisu bylo 
provedeno vyhodnocení dle metody �tvercové matice (váha jejich dopadu a pom�r 
zp�sobené škody k pravd�podobnosti výskytu rizika). V rámci celkové sumarizace byla rizika 
alokována do v�tších skupin podle oblasti dopadu. Jednotlivé oblasti dopadu byly vybrány 
s ohledem na charakter a v�cné zam��ení IPRM.  

Tabulka 48: Rizika IPRM 

Kategorie Riziko Popis rizika P D V=P*D 
Pravd�po-
dobnost Dopad 

Strategické Dokument IPRM 
IPRM musí být zpracován dle 
dokumentace k ROP SV platné pro 
oblast podpory 2.1. 

1 2 0,6 tém�� nemožná drobný 

Strategické Povinné p�ílohy IPRM 
Zajistit dle metodiky p�edkládání IPRM 
všechny povinné p�ílohy, které musí být 
podepsány statutárním zástupcem. 

3 4 12 b�žn� možná velmi významný 

Strategické V�le a podpora 
Schválení IPRM v orgánech m�sta (ZM, 
RM). 

2 2 4 výjime�n� možná drobný 

Strategické 
Nedostate�n� popsána 

analýza zóny 
Nedodržení metodiky MMR a dota�ních 
podmínek. 

2 1 2 výjime�n� možná 
tém��

neznatelný 

Strategické 
Nedokonale zpracované 

SWOT analýzy IPRM 
Nedostate�n� identifikované silné a 
slabé stránky vybrané zóny. 

1 0 0 
tém��

nemožná 
zvládaný 

Strategické Špatný návrh strategie IPRM 
Zvolen špatný p�ístup ze strany 
zpracovatele. 

1 2 2 
tém��

nemožná 
drobný 

Strategické 
Nesoulad mezi nastavenými 

cíli IPRM a strategickými 
dokumenty 

Nedostate�ná analýza všech 
relevantních strategických dokument�.  

2 2 4 výjime�n� možná drobný 

Strategické 
Netransparentní a 

nepr�hledný výb�r projekt� v 
IPRM 

Nedostate�n� zd�vodn�ní výb�ru 
projekt�, neschválení projekt� na �V 
IPRM. 

2 2 4 
výjime�n�

možná 
tém��

neznatelný 
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Kategorie Riziko Popis rizika P D V=P*D Pravd�po-
dobnost Dopad 

Strategické 
Chybné nastavení indikátor�

sledování 

Indikátory nastaveny nerealisticky v��i 
metodice MMR a dokumentaci ROP a 
charakteru projekt� v IPRM. 

3 3 9 b�žn� možná významný 

Strategické 
Nedostate�ná implementa�ní 

struktura IPRM 

Nejsou nastaveny kompetence a 
odpov�dnosti osob zapojených ve 
všech fázích IPRM.   

1 2 2 
tém��

nemožná 
Drobný 

Strategické 
Nerealistický harmonogram 

projekt� v IPRM 

Harmonogram projekt� bude orientován 
na základ� vyhlášení výzev 
k p�edkládání díl�ích projekt� v IPRM.  

3 3 9 b�žn� možná významný 

Strategické Vydání stanoviska SEA 

V rámci zjiš�ovacího �ízení si m�že 
MŽP, nebo KÚ Libereckého kraje 
vyžádat dodate�né informace, které 
mohou ohrozit termínový rozsah výzvy. 

2 3 6 výjime�n� možná Významný 

Strategické Neschválení IPRM 
Vydané záporné rozhodnutí ze strany 
RR SV. 

2 3 6 výjime�n� možná Významný 

Strategické 
Zm�ny strategie IPRM 

v pr�b�hu realiza�ní fáze. 

V rámci monitorovacích ro�ních zpráv 
dbát na d�sledné popsání zm�ny 
strategie. 

1 1 1 
tém��

nemožná 
tém��

neznatelný 

Strategické 
Ztráta zájmu partner�

v realiza�ní fázi 

Partne�i v realiza�ní fázi nespolupracují 
na aktivitách vymezených dohodou o 
partnerství. 

2 4 8 výjime�n� možná velmi významný 

Strategické 
Nep�ipravenost díl�ích 

projekt� k p�edložení v rámci 
výzvy 

Projekty musí být p�ipravené jako 
žádost o dotaci – v�etn� projektové 
dokumentace. 

3 4 12 
b�žn�
možná 

velmi významný 

Strategické 
Nep�id�lení dotace na díl�í 

projekty v IPRM. 

Každý projekt v IPRM musí být 
p�edložen jako projektová žádost 
v rámci p�íslušné výzvy.  

2 4 8 výjime�n� možná velmi významný 

Strategické Rozhodnutí o schválení IPRM
Musí existovat Rozhodnutí ze strany 
RR o p�iznání dotace. 

1 0 0 tém�� nemožná zvládaný 

Strategické Smlouva o financování IPRM 

Pro realizaci IPRM musí být podepsána 
Smlouva o financování a implementaci 
IPRM, která bude podepsána 
statutárním zástupcem p�íjemce 
podpory.  

1 3 3 výjime�n� možná významný 

Strategické Monitorovací zprávy 

Nastaven systém p�edkládání 
monitorovacích zpráv v pr�b�hu 
realizace IPRM. Zajistit v�asné 
odevzdávání monitorovacích zpráv.

0 0 0 Nemožná zvládaný 

Strategické Publicita 
Dodržení základních pravidel publicity 
IPRM dle Grafického manuálu platného 
pro ROP SV.  

2 3 6 výjime�n� možná významný 

Strategické Komunika�ní strategie 
Nastaven systém komunikace mezi 
manažerem IPRM, �V a Pracovní 
skupinou ve všech fázích IPRM.   

2 3 6 výjime�n� možná významný 

Strategické Komunika�ní strategie 
Kvalitní komunikace mezi manažerem 
IPRM a ÚRR SV. 

1 1 1 tém�� nemožná 
tém��

neznatelný 

Strategické Partnerské vztahy 
P�istoupení nových partner�
v realiza�ní fázi IPRM.  

1 1 1 tém�� nemožná 
tém��

neznatelný 

Ekonomické Finan�ní harmonogram 
Nesprávné finan�ní nastavení IPRM dle 
opat�ení.  

3 2 6 b�žn� možná drobný 

Ekonomické Finan�ní harmonogram 
Nesprávné finan�ní nastavení IPRM 
z hlediska �asu.  

3 3 9 b�žn� možná Významný 

Ekonomické Nedokon�ení projekt�
Nezrealizování plánovaných projekt� a 
nespln�ní finan�ního harmonogramu 
IPRM 

2 4 8 výjime�n� možná velmi významný 

Ekonomické Rozpo�et IPRM 
Zajišt�ní finan�ních prost�edk� pro 
realizaci projekt� v rozpo�tu m�sta, 
p�ípadn� úv�rem. 

1 3 3 tém�� nemožná významný 

Ekonomické Kofinancování 
Nedodržení stanoveného podílu 
spolufinancování IPRM a díl�ích 
projekt� Magistrátem. 

1 3 3 nemožná významný 

Ekonomické Kontrolní systém 

Nedodržen postup dle zákona �. 
320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve 
ve�ejné správ� a o zm�n� n�kterých 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších "p�edpis�. 

0,5 0 0 nemožná zvládaný 

Ekonomické Procesní v�ci ekonomické 
Složitost schvalování rozpo�tu m�sta, 
složitost povolování operací, 

0,5 1 0,5 nemožná 
tém��

neznatelný 
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Kategorie Riziko Popis rizika P D V=P*D Pravd�po-
dobnost 

Dopad 

vystavování faktur.  

Ekonomické Podání projektových žádostí 

Nepodání projektových žádostí nebo 
podání s formálními chybami zp�sobí 
nutnost zm�ny IPRM v �ásti projektové 
a zm�nu finan�ního harmonogramu. 

2 4 8 výjime�n� možná velmi významný 

Ekonomické 
Schválení projektových 

žádostí v jednotlivých OP 

Neschválení projektových žádostí 
jednotlivými �O a zp�sobení nutnosti 
zm�ny IPRM v �ásti projektové a 
zm�nu finan�ního harmonogramu. 

2 4 8 výjime�n� možná velmi významný 

Ekonomické Rozpo�ty projekt�
Správné nastavení rozpo�tu projekt�
dle zp�sobilosti výdaj�.  

2 2 4 výjime�n� možná drobný 

Ekonomické Proplacení projekt�
Spln�ní podmínek zp�sobilosti a 
dokladování pro zdárné proplacení 
vynaložených výdaj� jednotlivých OP. 

2 2 4 výjime�n� možná drobný 

Ekonomické Odejmutí dotace 
Nespln�ní povinnosti uvedené 
v podmínkách P�íru�ky pro p�íjemce 
v rámci ROP SV.  

2 3 6 Výjime�n� možná významný 

Organiza�ní Vnit�ní kontrolní mechanismy 

Nastavení systému vnit�ní kontroly na 
Magistrátu m�sta, existence 
specializovaného pracovišt� interního 
auditu. 

1 0 0 tém�� nemožná zvládaný 

Organiza�ní Schvalovací mechanismy 
Nastavení systému na Magistrátu 
m�sta -  organiza�ní �ád, pracovní �ád, 
sm�rnice, pokyny a na�ízení  

1 1 1 tém�� nemožná zvládaný 

Organiza�ní Lidské zdroje 
Existence odpov�dných osob na 
Magistrátu odpovídajících za projekt.  

1 2 2 Výjime�n� možná zvládaný 

Organiza�ní 
Vymezení pracovních 

kompetencí 

Stanovení odpov�dnosti a vymezení 
kompetencí v pracovní náplni v rámci 
projektu. 

1 2 2 tém�� nemožná zvládaný 

Organiza�ní Neodpov�dnost 
Špatný p�ístup osob k projektu, 
zanedbávání povinností apod.  

2 3 6 výjime�n� možná významný 

Organiza�ní Nekompetentnost 
Delegování pravomocí na 
nekompetentní osoby, které nemají 
zkušenosti.  

3 3 9 možná významný 

Organiza�ní Zneužití pravomoci 
Nekalé zadávání zakázek, 
netransparentnost operací apod.   

2 4 8 tém�� nemožná velmi významný 

Projektové Rozpo�et projektu 
Správné nastavení rozpo�tu projektu 
dle kapitol a zp�sobilosti výdaj�.  

3 2 6 b�žn� možná drobný 

Projektové Výb�rová �ízení 
Dodržení zákona o ve�ejných 
zakázkách a pravidel OP   

3 4 12 b�žn� možná 
velmi 

významný 

Projektové Financování projekt�
Zajišt�ní finan�ních prost�edk� pro 
realizaci projektu. 

2 3 6 
T 

tém�� nemožná 
významný 

Projektové Vícenáklady 
Náklady nad rámec schváleného 
rozpo�tu musí být hrazeny z vlastních 
zdroj� žadatele. 

2 3 6 
T 

tém�� nemožná 
významný 

Projektové Fakturace 

Nedodržení základních náležitostí 
faktury dle zákona �. 563/1991 Sb., o 
ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

1 2 2 nemožná drobný 

Projektové Fakturace - termínová Zpožd�ní proplácení faktur.  1 2 2 nemožná drobný 

Projektové Žádost o platbu 
P�edložení žádosti o platbu na základ�
skute�ných výdaj� projektu.   

1 2 2 nemožná drobný 

Projektové Etapizace 
Existence v�cn� odd�litelných etap 
projektu, které budou dohromady tvo�it 
jeden projekt. 

0 1 1 nemožná zvládaný 

Projektové Majetkoprávní vztahy 
Projektem dot�ené pozemky musí být 
ve vlastnictví žadatele, nebo je musí mít 
v dlouhodobém pronájmu. 

2 3 6 nemožná drobný 

Projektové Územní �ízení 
Existence platného územního 
rozhodnutí pro každý díl�í projekt v 
IPRM.  

1 3 3 tém�� nemožná významný 

Projektové
Vyjád�ení EIA a NATURA 

2000 

Existence kladného vyjád�ení pro 
stavbu z hlediska zákona �. 100/2001 
Sb., o posuzování vliv� na životní 
prost�edí a zákona �. 114/1992 Sb., o 
ochran� p�írody a krajiny. 

1 3 3 tém�� nemožná Významný 

Projektové Projektové dokumentace Zajistit projektovou dokumentaci pro 0 0 0 nemožná zvládaný 
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Kategorie Riziko Popis rizika P D V=P*D Pravd�po-
dobnost 

Dopad 

celou stavební �ást.   

Projektové Projektová dokumentace 
Postupovat realizaci dle projektové 
dokumentace.  

2 2 2 Možná drobný 

Projektové Projektová žádost 

Dodržování aktivit dle projektové 
žádosti a dále smlouvy o dílo, 
harmonogramu projektu, technologie 
stavby apod. 

2 2 2 možná drobný 

Projektové Smlouva o dílo 
Špatné nastavení termín� v smlouv� o 
dílo, nep�esn� zpracovaný rozpo�et. 

2 2 2 možná drobný 

Projektové Stavební dozor 
Špatný výb�r odborného stavebního 
dozoru – firmy, která bude dohlížet nad 
správnou realizaci stavby.   

2 2 2 možná drobný 

Projektové Publicita 

Nedodržení pravidel publicity dle 
Smlouvy o financování a dle 
podmínek obsažených v Metodickém 
pokynu pro publicitu ROP SV.

2 3 6 možná významný 

Projektové �ízení projekt�
Zajišt�ní úsp�šné realizace projektu a 
úsp�šného proplacení dotace. 

2 3 6 možná významný 

Ostatní Po�así P�edpoklad pro realizaci stavby.  3 3 9 b�žn� možná drobný 
Ostatní Živelná pohroma Riziko výskytu požáru, povodn� apod. 0,5 0 0 nemožná zvládaný 

Zdroj: Zpracovatel 

Katalog rizik je veden v elektronické form�. U každého rizika je uveden podrobn�jší popis a další 
atributy. V katalogu rizik mohou být rizika standardn� t�íd�na dle dalších hledisek do vhodných 
kategorií a skupin.  

Po celkové sumarizaci dat byla do souhrnu rizik a do souboru opat�ení vybrána taková, jejichž 
váha rizika p�esahuje stupe� 5 ze zvolené stupnice. Rizika s významovou váhou > 5 p�edstavují 
potenciální hrozby, které v p�ípad�, že se vyskytují, zp�sobují ohrožení realizace projektu. Jedná 
se o interní rizika na stran� žadatele a kone�ného p�íjemce dotace, ale i externí rizika, která jsou 
mnohdy h��e ovlivnitelná.  
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8.3 Zhodnocení rizik IPRM 

Projektová rizika jsou p�edevším spojena s p�ípravou IPRM jako celkového strategického 
dokumentu a veškeré aktivity jsou vyvíjené v rámci p�edrealiza�ní a realiza�ní fáze. 

Tabulka 49: Strategická rizika IPRM 

Krok 1: Identifikace dvojic hrozba-scéná� Krok2: Kvantifikace rizik Krok 3: Eliminace rizik 

Hrozba Scéná� Komentá� (zd	vodn�ní, �ím je 
zp	sobena škoda) 

Zp	sob eliminace rizik 

Povinné p�ílohy 
IPRM 

Nedoložení, p�ípadn�
nekompletnost jednotlivých 
p�íloh. 

Vylou�ení IPRM v rámci formálního 
hodnocení projektu. 

Podrobné prostudování Pokyn� pro 
p�edkladatele v rámci ROP SV a 
podmínek platných výzvu. 

Chybné 
nastavení 
indikátor�  

Indikátory nastaveny 
nerealisticky v��i metodice 
MMR a charakteru projekt�
v IPRM. 

Horší sledování pln�ní indikátor�
v realiza�ní fázi IPRM.  

V p�ípravné fázi je nutné provést 
analýzu indikátor� nastavených 
v programové dokumentaci ROP 
Severovýchod. Následn� budou 
indikátory p�eneseny do IPRM a 
kvantifikovány do podmínek vymezené 
zóny Lidové sady.  

Nerealistický 
harmonogram 
projekt� v IPRM 

Harmonogram projekt� bude 
nastaven na základ�
vyhlášení výzev 
k p�edkládání díl�ích 
projekt�.  

Špatný harmonogram zp�sobí zpožd�ní 
realizace díl�ích projekt� a jejich 
proplácení. 

D�kladn� p�ipravený harmonogram na 
základ� poskytnutých informací 
v projektových nám�tech.  

Vydání stanoviska 
SEA 

V rámci zjiš�ovacího �ízení si 
m�že MŽP, nebo KÚ 
Libereckého kraje vyžádat 
dodate�né informace, které 
mohou ohrozit termínový 
rozsah výzvy.  

Na základ� rozhodnutí krajského ú�adu 
m�že kraj za�ít požadovat vypracování 
kompletní SEA nebo doložit chyb�jící 
dokumenty a informace a tedy dojde 
k posunutí získání tohoto stanoviska. 

Vypracovat oznámení pro zjiš�ovací 
�ízení na základ� p�edchozí komunikace 
s krajským ú�adem a doložit veškeré 
informace a podklady, které jsou 
požadovány. Oznámení pro zjiš�ovací 
�ízení a cíle, opat�ení IRPM jsou 
vypracovány a nastaveny v souladu se 
Strategií rozvoje m�sta a s jejími cíli, u 
které SEA již byla �ešena. 

Neschválení 
IPRM 

Vydané záporné rozhodnutí 
ze strany RR SV. 

V rámci hodnotící fáze IPRM mohou 
jednotliví externí hodnotitelé vydat 
záporné stanovisko, �ímž nedojde 
k finálovému schválení IPRM 
Regionální radou SV.   

Úlohou zpracovatele IPRM a zástupc�
m�sta Liberec je správn� a 
v dostate�né form� popsat všechny 
d�vody pro vytvo�ení IPRM. 

Ztráta zájmu 
partner�
v realiza�ní fázi 

Partne�i v realiza�ní fázi 
nespolupracují na aktivitách 
vymezených dohodou o 
partnerství. 

V p�ípad�, že n�který z projekt�
nebude realizován kv�li odstoupení 
n�kterého z partner�, dochází 
k posun�m p�i napl�ování cíl� a 
finan�ního �erpání rozpo�tu IPRM dle 
p�vodního plánu a vyvstává nutnost 
žádat o schválení zm�ny ÚRR v IPRM. 

Výb�r vhodných a dob�e p�ipravených 
díl�ích projekt�. P�i výb�ru projekt�
bude vytvo�en zásobník projekt�, ze 
kterých by se p�ípadn� mohl vybrat 
náhradní projekt. Výb�r by byl �ešen dle 
seznamu dle po�adí výše bodového 
hodnocení. 

Krok 1: Identifikace dvojic hrozba-scéná� Krok2: Kvantifikace rizik Krok 3: Eliminace rizik 
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Zdroj: Zpracovatel 

Hrozba Scéná� Komentá� (zd	vodn�ní, �ím je 
zp	sobena škoda) 

Zp	sob eliminace rizik 

Nep�ipravenost 
díl�ích projekt�
k p�edložení 
v rámci výzvy 

Projektové žádosti nesplní 
kritéria formálních 
náležitostí a p�ijatelnosti – 
budou chyb�t p�ílohy.  

N�které projekty obsažené v IPRM by 
ztratily nárok na získání podpory z EU 
a IPRM by mohlo být ohroženo 
nenapln�ním všech indikátor� a cíl�. 

Díl�í projekty v IPRM musí být kvalitn�
zpracovány a musí být doloženy 
všechny povinné p�ílohy v požadované 
form� platné pro dané kolo výzvy v�etn�
spln�ní dalších formálních podmínek a 
p�ijatelnosti. Statutární m�sto Liberec 
uzav�e se žadatelem díl�ího projektu 
partnerskou smlouvu, kde budou 
definovány jeho povinnosti a vázanost 
projekt zrealizovat. 

Nep�id�lení 
dotace na díl�í 
projekty v IPRM. 

Nep�edložení díl�ích 
projekt� uvedených 
v IPRM. Každý projekt musí 
být p�edložen jako 
projektová žádost v rámci 
p�íslušné výzvy.  

N�které projekty obsažené v IPRM by 
ztratily nárok na získání podpory z EU 
a IPRM by mohlo být ohroženo 
nenapln�ním všech indikátor� a cíl�. 

Kvalitní zpracování díl�ích projekt�, 
v�etn� podrobné socioekonomické 
studie projektu. Statutární m�sto 
Liberec zajistí možnost konzultací 
žadatel�m díl�ích projekt� p�i p�íprav�
projektových žádostí i pro zajišt�ní jejich 
zdárné realizace.  

Publicita 

Nedodržení základních 
pravidel publicity IPRM dle 
Grafického manuálu platného 
pro ROP SV.  

Kv�li nedodržení základních pravidel 
publicity programu by mohly n�které 
zp�sobilé výdaje být identifikovány jako 
nezp�sobilé. 

D�sledné dodržování veškerých 
požadavk� pravidel publicity programu 
na všech dokumentech, sch�zích, 
webové stránce a sou�asn� pr�b�žné 
konzultace s ÚRR SV pro ov��ení 
správnosti používaných log a pravidel. 

Komunika�ní 
strategie 

Nastaven systém 
komunikace mezi 
manažerem IPRM, �V a 
Pracovní skupinou ve všech 
fázích IPRM.   

Neexistence komunika�ní strategie 
m�že vést k neinformovanosti osob 
zainteresovaných v p�ípravné fázi 
IPRM.  

V rámci p�ípravné fáze musí být 
jmenován ZM �ídící výbor, který má 
možnost jmenovat díl�í pracovní 
skupiny. Dále byl ZM jmenován 
manažer projektu, který je odpov�dný 
za celkovou realizaci IPRM. 
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Tabulka 50: Ekonomická rizika IPRM 

Zdroj: Zpracovatel 

Ekonomická rizika jsou spojena p�edevším s finan�ními transakcemi, které v rámci financování 
realiza�ní �ásti IPRM a díl�ích projekt� probíhají. Jedná se o finan�ní aspekty spojené 
s prokázáním finan�ních prost�edk� z p�edfinancování projektu i o nastavení podmínek pro 
�erpání dotace a finan�ních tok� ze strany Evropské unie, p�es Ministerstvo financí, ú�ad 
Regionální rady až ke kone�nému p�íjemci. V úvahu byly brány i skute�nosti spojené s finan�ními 
toky mezi Evropskou komisí, Ministerstvem financí a kone�ným p�íjemcem podpory.  

Krok 1: Identifikace dvojic hrozba-scéná� Krok2: Kvantifikace rizik Krok 3: Eliminace rizik 

Hrozba Scéná� Komentá� (zd	vodn�ní, �ím je 
zp	sobena škoda) 

Zp	sob eliminace rizik 

Finan�ní 
harmonogram 

Nesprávné finan�ní 
nastavení IPRM dle 
opat�ení.  

V p�ípad�, že n�který z projekt� bude 
realizován se zpožd�ním �i jinými 
problémy nebo nebude realizován, 
dochází k posun�m p�i napl�ování 
cíl� a finan�ního �erpání rozpo�tu 
IPRM dle p�vodního plánu a 
vyvstává nutnost žádat o schválení 
zm�ny ÚRR v IPRM. 

Výb�r vhodných a dob�e p�ipravených 
díl�ích projekt�. P�i výb�ru projekt� bude 
vytvo�en zásobník projekt�, ze kterých by 
se p�ípadn� mohl vybrat náhradní projekt. 
Výb�r by byl �ešen dle seznamu dle 
po�adí výše bodového hodnocení.

Finan�ní 
harmonogram 

Nesprávné finan�ní 
nastavení IPRM 
z hlediska �asu.  

V p�ípad�, že n�který z projekt� bude 
realizován se zpožd�ním nebo 
nebude realizován, dochází 
k posun�m p�i napl�ování cíl� a 
finan�ního �erpání rozpo�tu IPRM  
dle p�vodního plánu a nutnost žádat 
o schválení zm�ny ÚRR v IPRM. 

Výb�r vhodných a dob�e p�ipravených 
díl�ích projekt�. P�i výb�ru projekt� bude 
vytvo�en zásobník projekt�, ze kterých by 
se p�ípadn� mohl vybrat náhradní projekt. 
Výb�r by byl �ešen dle seznamu dle 
po�adí výše bodového hodnocení.

Nedokon�ení 
projekt�

Nezrealizování 
plánovaných projekt� a 
následné nespln�ní 
finan�ního 
harmonogramu IPRM 

V p�ípad�, že n�který z projekt�
nebude realizován, dochází 
k problému s napln�ním cíl� a 
indikátor� IPRM a nutnost žádat o 
schválení zm�ny ÚRR v IPRM. 

Výb�r vhodných a dob�e p�ipravených 
díl�ích projekt�. P�i výb�ru projekt� bude 
vytvo�en zásobník projekt�, ze kterých by 
se p�ípadn� mohl vybrat náhradní projekt. 
Výb�r by byl �ešen dle seznamu dle 
po�adí výše bodového hodnocení.

Podání 
projektových 
žádostí 

Nepodání projektových 
žádostí zp�sobí nebo 
podání s formálními 
chybami zp�sobí nutnost 
zm�ny IPRM v �ásti 
projektové a zm�nu 
finan�ního 
harmonogramu 

V p�ípad�, že n�který z projekt�
nebude realizován, dochází 
k problému s napln�ním cíl� a 
indikátor� IPRM a nutnost žádat o 
schválení zm�ny ÚRR v IPRM. 

Výb�r vhodných a dob�e p�ipravených 
díl�ích projekt�. P�i výb�ru projekt� bude 
vytvo�en zásobník projekt�, ze kterých by 
se p�ípadn� mohl vybrat náhradní projekt. 
Výb�r by byl �ešen dle seznamu dle 
po�adí výše bodového hodnocení.

Schválení 
projektových 
žádostí 
v jednotlivých OP 

Neschválení projektových 
žádostí jednotlivými �O a 
zp�sobení nutnosti zm�ny 
IPRM v �ásti projektové a 
zm�nu finan�ního 
harmonogramu 

V p�ípad�, že n�který z projekt�
nebude realizován, dochází 
k problému s napln�ním cíl� a 
indikátor� IPRM a nutnost žádat o 
schválení zm�ny ÚRR v IPRM. 

Výb�r vhodných a dob�e p�ipravených 
díl�ích projekt�. P�i výb�ru projekt� bude 
vytvo�en zásobník projekt�, ze kterých by 
se p�ípadn� mohl vybrat náhradní projekt. 
Výb�r by byl �ešen dle seznamu dle 
po�adí výše bodového hodnocení.

Odejmutí dotace 

Nespln�ní povinnosti 
uvedené v podmínkách 
P�íru�ky pro p�íjemce 
v rámci ROP SV.  

Veškeré porušení povinností 
uvedených ve Smlouv� a ve Sm�rnici 
vedou k riziku odejmutí dotace, 
p�edevším nedodržení 
monitorovacích indikátor� uvedených 
v žádosti o dotaci.  

Správné nastavení monitorovacích 
indikátor� a dodržení všech povinností. 
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Organiza�ní rizika 

Organiza�ní rizika jsou taková, která jsou p�edevším spojena s vnit�ním fungováním Magistrátu 
m�sta Liberec. Jedná se p�edevším o slad�ní organiza�ních záležitostí, v�etn� personálního 
obsazení jednotlivých manažerských rolí v rámci projektu s b�žným fungováním instituce 
a pln�ním své pracovní agendy.  

Tabulka 51: Organiza�ní rizika IPRM 

Zdroj: Zpracovatel 

Projektová rizika 

Projektová rizika v implementa�ní fázi p�edstavují p�edevším hrozby spojené s administrací 
projektu v��i implementa�ní agentu�e (Ú�adu Regionální rady), �ídícímu orgánu, auditnímu 
orgánu a platebnímu orgánu a statutárnímu m�stu Liberec.  

Krok 1: Identifikace dvojic hrozba-scéná� Krok2: Kvantifikace rizik Krok 3: Eliminace rizik 

Hrozba Scéná� Komentá� (zd	vodn�ní, �ím 
je zp	sobena škoda) 

Zp	sob eliminace rizik 

Neodpov�dnost 
Neodpov�dný p�ístup 
všech zainteresovaných 
osob do projektu. 

Zám�rné zneužívání 
pravomoci a zanedbávání 
všech povinností vyplývajících 
ze statusu osoby v projektu. 

Správný výb�r osob, kvalitní 
stanovení projektového týmu. 

Nekompetentnost 
Špatné vymezení 
pracovní smlouvy 
v rámci projektu.  

Nedostate�né vymezení 
pracovních kompetencí 
v pracovních smlouvách. 

P�i sestavování pracovních náplní 
osob konzultovat s právníky.  

Zneužití pravomoci 
Zneužití svého postavení 
a kompetencí v rámci 
projektu. 

Riziko spojené s nesprávným 
výb�rem osob zapojených do 
projektu. 

Konzultovat ú�ast osob v projektu 
s manažerem projektu. Dokládat 
všechny osv�d�ení nutná k výkonu 
pracovní funkce.   
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Tabulka 52: Projektová rizika IPRM 

Zdroj: Zpracovatel 

Krok 1: Identifikace dvojic hrozba-scéná� Krok2: Kvantifikace rizik Krok 3: Eliminace rizik 

Hrozba Scéná� Komentá� (zd	vodn�ní, �ím je 
zp	sobena škoda) 

Zp	sob eliminace rizik 

Výb�rová �ízení 

Dodržení zákona o 
ve�ejných zakázkách a 
pravidel opera�ních 
program�.  

Neodborný p�ístup v zadávání ve�ejných 
zakázek v rámci projektu. V p�ípad�

pochybení a nespln�ní všech podmínek 
zákona a programu ROP SV, m�že 

zp�sobit nezp�sobilost výdaj� a tedy 
nenapln�ní cíl� a indikátor� IPRM, 

pokud by díl�í projekt nebyl zrealizován. 

Nastavení transparentního 
výb�rového �ízení dle zákona �. 
137/2006 Sb. a výb�r správného 
druhu zadávacího �ízení. Dbát na 
transparentnost a objektivnost 
všech výb�rových �ízení. 
P�enechání odpov�dnosti 
externímu subjektu, p�ípadn�
vytvo�it interní tým lidí, který bude 
nést veškerou odpov�dnost za 
výb�rová �ízení projektu. 

Rozpo�et projektu 
Špatné nastavení rozpo�tu 
projektu dle kapitol a 
zp�sobilosti výdaj�.  

Významn� špatné nastavení rozpo�tu a 
zp�sobilých výdaj�, m�že zp�sobit 

nezp�sobilost v�tšího množství výdaj� a 
tedy vyšší finan�ní náro�nosti na stran�

žadatele díl�ího projektu. 

Nastavení rozpo�t� bude 
konzultováno již v podob�
projektových nám�t� ze strany 
zpracovatele IPRM a následn�
pracovníky ÚRR p�i podání 
projektové žádosti. 

Financování 
projekt�

Nedostate�né zajišt�ní 
finan�ních prost�edk� pro 
realizaci projektu. 

V p�ípad� nedostate�ného zajišt�ní 
finan�ních prost�edk� pro díl�í projekt 

m�že nastat situace, kdy projekt nebude 
možné dokon�it. 

P�i prvním výb�ru po sb�ru 
nám�t� již bude zohledn�no jedno 
z kritérií, které projekty vypadají 
ohroženy nedostate�ným 
zajišt�ním finan�ních prost�edk�. 
Ve výzv� pro projektové zám�ry 
toto bude jednímo z kritérií 
hodnocení, aby se p�edešlo 
problém�m. 

Vícenáklady 

Náklady nad rámec 
schváleného rozpo�tu 
musí být hrazeny 
z vlastních zdroj�
žadatele. 

Existence víceprací a vícenáklad�
v projektu, vše hradí žadatel ze svého. 

V Rozhodnutí je p�esn� definována 
výše dotace a rozpo�et projektu, což je 

max. možná míra podpory. Nelze ji 
m�nit. 

P�i výskytu vícenáklad� je t�eba 
rozhodnout, zda-li jsou zp�sobilé 
v rámci projektu, �i nikoli.  

Majetkoprávní 
vztahy 

Projektem dot�ené 
pozemky musí být ve 
vlastnictví žadatele, nebo 
je musí mít 
v dlouhodobém pronájmu. 

Všechny pozemky, které budou dot�eny 
stavebními pracemi, musí být v majetku 
kone�ného p�íjemce, p�ípadn� musí být 
v dlouhodobém pronájmu. Musí to být 

doloženo jako povinná p�íloha v žádosti 
formou výpisu z katastru nemovitostí, 

nebo smlouvou o pronájmu. 

V�asné zajišt�ní všech dot�ených 
pozemk�, jednání s ostatními 
majiteli o dokoupení, nebo 
pronájmu.  

�ízení projekt�
Špatné a chybné zajišt�ní 
�ízení realizace projektu a 
proplacení dotace. 

Nevhodný management projektu, m�že 
zp�sobit významné chyby p�i realizaci a 

administraci projektu. 

Volbou odborného a zkušeného 
managementu projektu se dá 
zajistit efektivní a bezchybné 
�ízení projektu. 

Publicita projektu 

Nedodržení pravidel 
publicity dle Smlouvy o 
financování a dle 
podmínek obsažených 
v Metodickém pokynu 
pro publicitu ROP SV. 

Nedodržení použití stanovených log 
programu, fondu a všech subjekt�
podílejících se na financování projektu. 
Nezachování p�edepsaných rozm�r�
všech použitých log, zám�na log a 
chybné použití. Špatn� zacílený 
marketing projektu.   

Podrobné prostudování obou 
manuál� a dodržení všech 
stanovených postup�.   
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Ostatní rizika 

Mezi ostatní rizika pat�í p�edevším taková, která jsou neovlivnitelná a jejich výskyt je p�irozený. 
Takovým významným rizikem je práv� po�así. V p�ípad� stavebních prací hraje faktor po�así 
významnou roli a výskyt takového rizika zp�sobuje narušení celkového harmonogramu projektu a 
posunutí projektových prací. Následn� vzniká multiplika�ní efekt ve form� zpracování zm�nových 
zpráv a žádání o prodloužení termínu realizace projektu. Mnohými realizátory projektu bývá toto 
riziko velmi podce�ováno.  

Tabulka 53: Ostatní rizika IPRM 

Zdroj: Zpracovatel 

Fáze udržitelnosti IPRM 

Ve fázi udržitelnosti budou orgány IPRM odkázány p�edevším na monitorování realizace strategie 
a cíl� IPRM, jeho opat�ení a aktivit prost�ednictvím monitorovacích zpráv a hlášení partner�
IPRM, nositel� jednotlivých díl�ích projekt� IPRM, a to proto, že nemohou z titulu svých 
pravomocí ovliv�ovat pracovní postupy a rozhodování statutárních orgán� partner� IPRM. 
Nemohou vymáhat, na�izovat nebo závazn� požadovat respektování a dodržování 
tzv. závazných podmínek mezi poskytovatelem dota�ní podpory a jejím p�íjemcem. Mohou 
spolupracovat, napomáhat p�i �ešení možných potíží a vést partnery IPRM k respektování 
spole�ného závazku a cíl�, tedy podpory, kterou IPRM všem partner�m nabídl a do jisté míry tak 
usnadnil získání dota�ní podpory. Komentá� se týká p�edevším projekt� realizovaných s finan�ní 
podporou z jednotlivých Tematických OP, které jsou sice integrální sou�ástí strategie celého 
IPRM, ale nejsou jeho operativní sou�ástí, a budou podléhat p�ímo režimu monitorování 
a kontroly ze strany p�íslušných orgán� zdrojových opera�ních program�.  

9 IPRM a napl
ování horizontálních témat 

V souladu s obecným na�ízením a Strategickými obecnými zásadami Spole�enství byla pro 
programovací období 2007 – 2013 definována 2 horizontální témata: 

• rovné p�íležitosti 

• udržitelný rozvoj 

a) Rovné p�íležitosti - potírání diskriminace na základ� pohlaví, rasy, etnického p�vodu, 
náboženského vyznání, zdravotního postižení, v�ku �i sexuální orientace skupin ohrožených 
sociálním vylou�ením (migranti, nezam�stnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížn�
dopravn� dostupných oblastí, drogov� závislí, propušt�ní v�zni, absolventi škol).  

Obecným cílem tohoto tématu je zajišt�ní a zlepšování kvality života, sociální stability a rozvoje 
lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu. 

Krok 1: Identifikace dvojic hrozba-scéná� Krok2: Kvantifikace rizik Krok 3: Eliminace rizik 

Hrozba Scéná� Komentá� (zd	vodn�ní, �ím je 
zp	sobena škoda) 

Zp	sob eliminace rizik 

Po�así 
Špatné po�así zp�sobí 
zpožd�ní realizace projektu. 

Po�así p�edstavuje velmi významný 
faktor ovliv�ování termín� stavebních 
prací na projektu. 

Neovlivnitelné a 
nep�edvídatelné riziko.  
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Princip rovných p�íležitostí zahrnuje specifické pot�eby obyvatel, rovné pracovní podmínky, 
informovanost a komunikaci, vzd�lávání a práci, kvalitu života a prevenci sociáln� patologických 
jev�.  

b) Udržitelný rozvoj - ekonomický r�st, který uvádí v soulad hospodá�ský a spole�enský pokrok 
s plnohodnotným zachováním životního prost�edí. 

Princip udržitelného rozvoje zahrnuje oblasti dopravy, životního prost�edí, spot�eby energie, 
ekonomického potenciálu a výchovy k udržitelnému rozvoji.  

V p�edkládaném IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ symbolizují vnímání horizontálních témat 
globální cíl a v jeho kontextu i jednotlivé specifické cíle a opat�ení. 

Principy rovných p�íležitostí a trvale udržitelného rozvoje jsou respektovány v rámci 
celého IPRM, a to v rozsahu, který odpovídá zam��ení celého strategického rámce p�i formulaci 
specifických cíl�, opat�ení a aktivit. Proto jsou prokazatelné p�ínosy v t�ch oblastech 
horizontálních témat, jejichž �ešení jsou cíli a prioritami IPRM. Sám IPRM vytvá�í p�íležitosti 
napl�ovat horizontální témata formulací cíl�, opat�ení, aktivit a relevantních indikátor�, ale jejich 
skute�né napln�ní bude realizováno teprve prost�ednictvím díl�ích projekt� financovaných 
z jednotlivých zdrojových opera�ních program�, jejichž v�cná i formální konstrukce musí 
p�edevším respektovat stanovená horizontální témata v rozsahu odpovídajícím jejich poslání. 
V této souvislosti budou jednotlivé díl�í projekty posuzovány a hodnoceny �O zdrojových 
opera�ních program� jak ve fázi podání žádosti o finan�ní podporu, tak ve fázích realizace a 
hodnocení udržitelnosti.  

9.1 Rovné p�íležitosti a zákaz diskriminace 

Obecn� p�edkladatel IPRM deklaruje, že žádný navržený specifický cíl, opat�ení nebo aktivita 
IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují obyvatelstvo m�sta, regionu �i migranty z hlediska 
pohlaví, rasy, etnického p�vodu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, v�ku �i sexuální 
orientace, znevýhodn�ných skupin obyvatelstva, atd. Cílem je dynamický a trvale udržitelný 
rozvoj m�sta a regionu, zlepšení kvality života a zajišt�ní sociálních jistot, rozvoj ekonomického 
potenciálu všech obyvatel bez rozdílu. V sou�asnosti existující rozdíly jsou �ešeny návrhem 
opat�ení, která prost�ednictvím realizovaných projekt� zajistí ve st�edn�dobém výhledu dostatek 
pestré a dle schopností a zájm� obyvatelstva diferencované práce, dostupnost vzd�lání a 
uplatn�ní pracovní síly v souladu s poptávkou na trhu práce. 

Rovné p�íležitosti a zákaz diskriminace budou posuzovány p�i p�edložení díl�ích projekt�
partner� IPRM, p�i jejich hodnocení �ídícími orgány IPRM a p�i jejich monitorování. Dodržení 
relevantních indikátor�, stanovených v rámci pravidel zdrojových opera�ních program�, je v�cí 
hodnocení a monitorování ze strany poskytovatel� dota�ních finan�ních zdroj� a nem�že být na 
úrovni IPRM garantováno v plném rozsahu. 

Rovné p�íležitosti pro muže a ženy i pro menšiny p�edstavují základní demokratickou zásadu, 
jejíž za�len�ní do všech politik se stává samoz�ejmostí. 

Princip rovných p�íležitostí je podporován širokým okruhem aktivit, které lze charakterizovat jako 
pozitivní akce, nap�. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví nebo menšinu, rovnost p�i 
zam�stnávání apod. 
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K uplatn�ní tohoto principu je u jednotlivých priorit bráno v úvahu následující: 

• Základní princip rovnosti, kdy je ohled na rovnost p�íležitostí zabudován do všech 
oblastí podpory, implementa�ních a hodnotících systém� a proces�. Tento p�ístup bude 
využíván ve všech stádiích realizace a �ízení programu; zvlášt� bude sledován u oblastí 
podpory zam��ených na revitalizaci m�sta (m�stské brownfields), jak z hlediska jejich 
využití, tak z hlediska tvorby a flexibility pracovních míst podpo�ených díl�ími �ástmi 
projekt�, realizovaných v rámci k�ížového financování jako „m�kké“ (ESF) aktivity; 

• Specifické pot�eby obyvatel – veškerá výstavba a rekonstrukce bude v projektech 
�ešena s ohledem na bezbariérovost a neomezovanou mobilitu obyvatel 

• Rovnost v zam�stnanosti a vzd�lávání, kdy bude snahou dosáhnout stejného 
p�ístupu k zam�stnanosti a vzd�lávacím p�íležitostem a bude vyvinuto úsilí pro zlepšení 
kvality zam�stnání pro ženy, absolventy i obyvatele nad 50 let a pro zajišt�ní v�tší 
pružnosti p�i ochran� pracovních míst pro ženy; tento princip se dále rozši�uje i na další 
menšiny v�etn� imigrant�; 

• Informovanost a komunikace – v p�ípad� zavád�ní informa�ních technologií bude 
zohledn�n i p�ístup zdravotn� postižených osob a o projektech a možnostech partnerství 
v projektech bude zajišt�na maximální publicita a informovanost ve�ejnosti. Webová 
stránka IPRM bude pr�b�žn� informovat o postupu realizace projekt�. 

• Kvalita života – cílem opat�ení a realizace projekt� je p�ímo navázána na zlepšení 
kvality života ve m�st� a to s ohledem na všechny kategorie obyvatel a návšt�vník�
v�etn� služeb pro seniory, mládež, zdravotn� postižené, pé�e o zdraví obyvatel. 

• Prevence sociáln� patologických jev	 – n�která opat�ení a aktivity jsou p�ímo 
zam��ené na prevenci sociáln� patologických jev� a zlepšení bezpe�nosti ve m�st� díky 
úprav� ve�ejného prostranství �i zavedení kamerového systému 

• informace o rovných p�íležitostech, kdy p�i hodnocení oblasti podpory z hlediska 
rovnosti p�íležitostí budou prost�ednictvím monitorování a hodnocení projekt� pravideln�
analyzována p�íslušná data. 

Princip rovnosti p�íležitostí bude detailn�ji �ešen u každého díl�ího projektu samostatn�. 

9.2 Udržitelný rozvoj 

P�edkládaný Integrovaný plán rozvoje m�sta Liberec navazuje svými strategickými cíli, 
opat�eními a aktivitami na Strategii udržitelného rozvoje �eské republiky tím, že akcentuje 
vytvá�ení podmínek pro rozvoj kvalitní vzd�lanostní, volno�asové a spole�enské infrastruktury 
založené na základních cílech zvyšujících konkurenceschopnost republiky, regionu a m�sta 
Liberec v evropském a sv�tovém kontextu. IPRM se zam��uje i na revitalizaci brownfields, 
ve�ejných prostranství a zelen� s cílem zajisti jejich udržitelný rozvoj. Udržitelný rozvoj je takový 
ekonomický r�st, který uvádí v soulad hospodá�ský a spole�enský pokrok s plnohodnotným 
zachováním životního prost�edí. IPRM je cílen� zam��en na udržitelný rozvoj, �emuž odpovídá 
i nastavení strategie IPRM až na úrove� aktivit.

Žadatelé budou deklarovat vliv jejich projekt� na udržitelný rozvoj a na životní prost�edí, následn�
v hodnocení projekt� budou bodov� zvýhodn�ny projekty s prokazateln� pozitivním p�ínosem 
p�ed neutrálními. Projekty s negativním dopadem budou vy�azeny p�i kontrole p�ijatelnosti.  

V rámci aktivit navržených v IPRM budou sledovány p�edevším následující aspekty: 
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Životní prost�edí a spot�eba energie 

Veškeré projekty musí být p�ív�tivé k životnímu prost�edí, mít pozitivní dopad.  Opat�ení pod 
cílem zlepšení stavu životního prost�edí jsou p�ímo zam��ené na zlepšení stavu a regeneraci 
ve�ejné zelen�, ozdrav�ní rostlin a strom� s ohledem na ponechání rázu prost�edí a vhodného 
zacházení se zelení. Další opat�ení se p�ímo zam��uje na výstavbu, rekonstrukci a rozvoj 
inženýrských sítí, které také souvisí se zlepšením životního prost�edí. T�etí opat�ení se �áste�n�
zabývá nakládáním s odpady (systémy odd�leného sb�ru, skladování a manipulace s odpady 
v zón� v�etn� posílení kapacity pro sb�r odpad�) a druhá �ást úsporou energií, využívání 
obnovitelných zdroj� a hospoda�ení s energiemi (zateplování objekt� v zón�, zejména škol, 
instalace kogenera�ních za�ízení a technologií na využití odpadního tepla, výstavba a 
rekonstrukce lokálních zdroj� tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytáp�ní, 
chlazení a oh�ev teplé vody) 

Doprava 

Co se tý�e udržitelného rozvoje dopravy, �eší IPRM 2 opat�ení. Ve snaze zp�íjemnit život 
ob�an�m a návšt�vník�m m�sta �eší opat�ení výstavbu, modernizaci a rozvoj dopravní 
infrastruktury a rozvoj dopravní dostupnosti a bezpe�nosti, na kterou se klade velký d�raz. 
V rámci �ešení dopravy se nezapomene i na možnosti rozvíjet p�ší komunikace a cyklostezky a 
ohled na bezbariérové úpravy pro zajišt�ní dostupnosti zóny. P�i výstavb�, modernizaci a 
rozvoji dopravní infrastruktury je nutno up�ednost�ovat ekologické zp�soby dopravy.

Ekonomický potenciál 

Ekonomický potenciál z hlediska využití brownfields a eliminace zbor� p�dy a fragmentace 
krajiny jsou �ešeny v rámci opat�ení Obnova zanedbaných a nevyužívaných objekt� a 
prostranství a regenerace, rozvoj a ochrana ve�ejné zelen�.  

Výchova k udržitelnému rozvoji 

Podpora výchovy k udržitelnému rozvoji m�že být �ešena v opat�eních zvyšování kvality a 
nabídky vzd�lávání a výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury pro vzd�lávání a sociální 
integraci. V zón� se nachází ZOO a Botanická zahrada, které v rámci své �innosti vykonávají i 
výchovu a vzd�lávání k udržitelnému rozvoji a životnímu prost�edí a také v zón� sídlí základní 
školy a další vzd�lávácí instituce, které mohou své projekty zam��ené na výchovu udržitelného 
rozvoje zavést do své výuky. Také v zón� sídlí Centrum pro zví�ata v nouzi – Bobík a M�stské 
st�edisko ekologické výchovy – Divizna. 

Princip udržitelného rozvoje byl také v p�ípravné fázi zakotven do kritérií pro výb�r 
projekt	 u všech oblastí podpory p�i hodnocení �leny Pracovní skupiny. Díl�í projekty ale 
musí být v rámci IPRM posuzovány jednotliv� z hlediska vlivu na životní prost�edí tak, aby byly 
eliminovány negativní dopady na životní prost�edí dle zákona �. 100/2001 Sb. Mezi základní 
principy pat�í: 

• respektování principu udržitelného rozvoje v dalších fázích aktualizace programu, v�etn�
posouzení vliv� na životní prost�edí aktualizovaných verzí; 

• zahrnutí mechanismu environmentálního hodnocení projekt� v rámci výb�rových �ízení 
projekt�; 

• nutnost klást p�i výb�ru projekt� d�raz na princip partnerství v rámci Místní agendy 21, tj. 
up�ednost�ovat projekty založené na partnerské spolupráci r�zných cílových skupin 
v regionu (podnikatelé, nestátní neziskové organizace, obce, vysoké školy atd.). 

Princip udržitelného rozvoje bude detailn�ji �ešen a uplatn�n u každého díl�ího projektu 
samostatn�. Protože sou�ástí IPRM jsou investi�ní projekty, bude nutné každý projekt 
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p�edkládaný v rámci IPRM posoudit z hlediska vlivu na životní prost�edí. Veškeré stavební 
práce je nutno vykonávat tak, aby bylo zajišt�no omezení vzniku rizikových škodlivin (hluk, 
prach, zne�išt�ní vozovek a likvidace odpad� ze stavebních úprav) a aby byly 
minimalizovány i všechny další negativní vlivy v období výstavby (nap�. minimalizace zábor�
ploch, zajišt�ní staveništ� i používaných stavebních mechanism� a dopravních prost�edk�
proti únik�m závadných látek, minimalizace rizika kontaminace p�dy a vod nebezpe�nými a 
závadnými látkami, bezpe�ná likvidace odpadních vod ze stavby apod.). Budoucí stavby 
nesmí významn� nebo znateln� negativn� ovlivnit klimatické pom�ry, ovzduší, nesmí 
kontaminovat p�du ani nesmí narušit stabilitu stávajících ekosystém�. Projekty musí být 
realizovány v souladu se zákony �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. K oprav� a stavebním úpravám budou použity jen materiály s 
certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Nakládání s odpady musí být �ešeno ve smyslu 
ustanovení zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�,  vyhlášky MŽP �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpad�, a v souladu s dalšími právními p�edpisy v oblasti nakládání s odpady. Vlastní provoz 
nových budov a za�ízení po realizaci projektu lze pokládat za ekologicky šetrný, nedojde - li k 
p�ekra�ování povolených limit� zne�išt�ní ovzduší, odpadních vod, hluku a zp�sobu likvidace 
odpad�. Provoz realizovaných projekt� musí být také šetrný v��i dalším složkám životního 
prost�edí, nesmí docházet k jejich významnému narušení nebo negativnímu ovlivn�ní. 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nesm�jí p�edstavovat žádné riziko z hlediska 
ochrany zdraví osob ani životního prost�edí. V povinných p�ílohách žádosti díl�ích projekt�
budou doložena stanoviska Odboru životního prost�edí a zem�d�lství Libereckého kraje, 
p�ípadn� Ministerstva životního prost�edí k projekt�m. Konkrétn� jde o Stanovisko k 
posouzení vliv� na životní prost�edí (EIA), dle § 10 zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv� na životní prost�edí, a Stanovisko orgánu ochrany p�írody z hlediska vlivu projektu na 
území soustavy NATURA 2000, dle § 45h a § 45i zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  Ze stanovisek musí jednozna�n� vyplývat, že projekt 
nemá negativní vliv na životní prost�edí a ve�ejné zdraví a nem�že mít významný vliv na 
evropsky významné lokality a pta�í oblasti. 
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10  Projekty financované z jiných OP 

IPRM obsahuje opat�ení a aktivity, které budou financovány z ostatních TOP.  

Opat�ení a aktivity financované z jiných OP nejsou operativní sou�ástí IPRM a jsou v IPRM 
uvedeny pro nastín�ní jejich provázanosti s opat�eními a aktivitami financovanými ROP, jsou 
proto uvedeny odd�len� a tvo�í samostatnou �ást rozpo�tu IPRM. �O ostatních OP budou 
projekty za�azené v rámci t�chto opat�ení na základ� konkrétních podmínek daného TOP 
tyto projekty bonifikovat. Jedná se o následující opat�ení a aktivity: 

Tabulka 54: Opat�ení a aktivity financované z jiných zdroj	 než ROP SV 

Opat�ení Aktivity 
Financující 

OP 

1.1 Rozvoj 
infrastruktury 
pro výzkum, 
vývoj a 
inovace 

• Rekonstrukce a rozší�ení stávajících kapacit pro výzkum, vývoj a 
inovace 

• Po�ízení p�ístrojového, laboratorního a informa�ního vybavení pro 
výzkum, vývoj a inovace 

• Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, vývojem 
a inovacemi na vysokých školách 

• Modernizace a rozší�ení informa�ní infrastruktury vysokých škol pro 
výzkum, vývoj a inovace 

OP VaVpI 

2.2 Zvyšování 
kvality a 
nabídky 
vzd�lávání a 
zlepšování 
podmínek pro 
sociální 
integraci 

• P�íprava nových vzd�lávacích program� v po�áte�ním vzd�lávání 
• Podpora výuky cizích jazyk� a ICT v po�áte�ním vzd�lávání 
• Vzd�lávání pedagog� a zam�stnanc� škol v po�áte�ním vzd�lávání 
• Inovace studijních program� v souladu s požadavky znalostní 

ekonomiky a pot�eb trhu práce 
• rozši�ování nabídky kombinovaného a distan�ního studia 
• Rozvoj celoživotního vzd�lávání 
• Vzd�lávání pracovník� VŠ a institucí celoživotního vzd�lávání 
• Vytvá�ení a rozvoj spolupráce mezi institucemi terciárního vzd�lávání 

OP VK 

• Vzd�lávání p�íslušník� cílových skupin a dalších subjekt� p�sobících 
v oblasti sociální integrace  

• Podpora prevence sociáln� patologických jev�
• Vzd�lávání v procesech rozvoje služeb sociální integrace  
• Podpora managementu a �ízení subjekt� p�sobících v oblasti sociální 

integrace 

OP LZZ 

3.1 
Regenerace, 
rozvoj a 
ochrana 
ve�ejné 
zelen�   

• Revitalizace a regenerace park� a dalších ve�ejných prostranství 
v�etn� ve�ejné zelen� v zón�  

• Výsadba a revitalizace zelen� v zón�
• Zajišt�ní údržby ve�ejné zelen� a park�
• P�edcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druh�

rostlin a živo�ich�

OP ŽP 

3.2 Využívání 
obnovitelných 
zdroj� a 
hospoda�ení s 
energiemi a 
nakládání 
s odpady 

• Zateplování objekt� v zón�, zejména škol  
• Instalace kogenera�ních za�ízení a technologií na využití odpadního 

tepla 
• Výstavba a rekonstrukce lokálních zdroj� tepla využívajících 

obnovitelné zdroje energie pro vytáp�ní, chlazení a oh�ev teplé vody 
• Systémy odd�leného sb�ru, skladování a manipulace s odpady 

v zón� v�etn� posílení kapacity pro sb�r odpad�

OP ŽP 
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Opat�ení Aktivity 
Financující 

OP 
3.3 Výstavba, 
rekonstrukce 
a rozvoj 
inženýrských 
sítí 

• Dobudování kanalizace v zón�
• Výstavba, rekonstrukce a dostavba p�ivad��� a rozvodných sítí pitné 

vody 
• Dobudování dalších inženýrských sítí v zón�

OP ŽP 

6.1 Zvyšování 
kvality �ízení 
ve�ejné 
správy 

• Zavád�ní moderních metod �ízení p�ísp�vkových organizací 
• Školení zam�stnanc� ve�ejné správy a p�ísp�vkových organizací 
• P�íprava a realizace IPRM 

IOP 

OP LZZ 

Zdroj: Zpracovatel 

11 Podmínky, opat�ení, ukazatele  a kritéria 
navržená ve vyhodnocení vliv	 koncepce IPRM 
pro p�edcházení, snížení, vylou�ení a 
kompenzaci významných nep�íznivých vliv	
vyplývajících z realizace koncepce a jejích 
projekt	

11.1 Podmínky pro realizaci navržených rozvojových opat�ení 

Opat�ení pro p�edcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných p�edpokládaných 
negativních vliv� p�edložené koncepce IPRM - zóny Lidové sady jsou formulována v podob�
podmínek pro realizaci navržených rozvojových opat�ení a návrhu jejich možných aktivit, 
které spolu mají vést k napl�ování specifických cíl� návrhu koncepce. 

Zárove
 je stanovena podmínka vypracování hlukové mapy pro lokalitu zóny Lidové 
sady a Ak�ního plánu zdraví.  

V této kapitole jsou shrnuty návrhy na opat�ení pro realizaci koncepce, které vyplývají 
z posouzení dle dílu 3 zákona 100/2001 Sb., v platném zn�ní.:  

Možné vlivy jednotlivých prioritních oblastí na životní prost�edí a p�ípadná opat�ení 
k zamezení t�chto vliv� jsou: 

Prioritní oblast 1 Ekonomický rozvoj 

V rámci této prioritní oblasti dojde k rekonstrukci n�kterých stávajících objekt� �i k výstavb�
nových objekt�. Vzhledem k tomu, že se p�edpokládá napojení všech objekt� na stávající 
centrální zdroj tepla, zde nevznikne nová emisní zát�ž, 

Vzhledem k tomu, že realizací této prioritní oblasti dojde k zvýšení požadavk� na dopravu a 
pohyb obyvatel je doporu�eno up�ednostnit m�stskou hromadnou dopravu a jinou 
nemotorovou dopravu – podpora zvýšení kapacity a bezpe�nosti p�ších a cyklist�. 

Realizací této prioritní osy dojde k mírnému zvýšení nárok� na pot�ebu vody a tím dojde ke 
zvýšení množství vody odpadní. Vzhledem k stávající vodohospodá�ské infrastruktu�e 
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v daném území o dostate�né kapacit� nedojde realizací této prioritní oblasti k významnému 
vlivu na vodní prost�edí, V p�edpokládaných místech realizace je napojení na vodovod a 
kanalizaci.  

Realizací prioritní oblasti 1 dojde ke zvýšení zpevn�ných ploch v území. U odvodu 
deš�ových vod je zde doporu�eno maximální možné zasakování p�ímo v daném území. 

Zasáh do zelen� by m�l být minimalizován. Pokud dojde k p�ípadné likvidaci zelen�, m�lo by 
dojít k pat�i�né náhrad�.  

Prioritní oblast 2 Sociální integrace 

Vzhledem k charakteru prioritní oblasti 2 (vzd�lávání a sociální integrace) a v p�ípad�
respektování požadavk� na ochranu životního prost�edí (dle platné legislativy) se vlivy na 
životní prost�edí v této oblasti p�edpokládají minimální.  

Prioritní oblast 3 Životní prost�edí 

Realizací této prioritní oblasti nedojde k negativním vliv� naživotní prost�edí. Naopak aktivity 
jako regenerace a rozvoj m�stské zelen�, využívání obnovitelných zdroj� energie, 
zateplování budov, systémy odd�leného sb�ru odpad�…atd. vedou ke zvýšení kvality 
životního prost�edí v daném území. 

Prioritní oblast 4 P�itažlivé m�sto 

Ani u opat�ení tohoto specifického cíle se nep�edpokládají závažné vlivy na složky ŽP, 
v�tšina opat�ení i aktivit je formulována a zam��ena na zlepšení n�kterých složek ŽP. I zde 
op�t posta�í dodržovat požadavky legislativních p�edpis� na ochranu životního prost�edí a 
ve�ejné zdraví.  

Prioritní oblast 5 Dostupnost a mobilita  

Náplní tohoto specifického cíle jsou p�edevším dopravní stavby – a� již rekonstrukce nebo 
nová výstavba. V p�ípad� výstavby silni�ních komunikací je možno o�ekávat veškeré 
obvyklé vlivy na složky ŽP, které takové stavby mívají, a je proto nutno realizovat obvyklá 
preventivní a zmír�ující opat�ení pro komunikace, zejména ochranu p�ed hlukem, 
minimalizaci imisního zatížení, ochranu vod, minimalizaci zábor� p�dy s vylou�ením zábor�
I. a II. t�ídy ochrany, omezení fragmentace krajiny a zajišt�ní p�ípadných migra�ních cest 
živo�ich� atd.   

V p�ípad� výstavby cyklostezek je situace dvojaká: na jednu stranu mají výrazn� pozitivní 
vlivy oproti motorové doprav� a opat�ení na ochranu ŽP se nevyžadují, na druhou stranu 
m�že jejich nové budování zejména v zalesn�ných oblastech nebo v p�írodn� cenných 
územích také p�inášet nep�íznivé vlivy, zvlášt� pokud jsou budovány se zpevn�ným 
povrchem. Zde je na míst� požadovat opat�ení jako nap�. minimální narušení p�vodního 
rostlinného pokryvu, minimalizace zábor� pro stezku, vedení trasy tak, aby nebylo nutno 
kácet lesní porosty ani hodnotnou mimolesní zele�, zamezit vjezd a vstup nap�. do ZCHÚ, 
do lesních školek, do lokalit s výskytem lesní zv��e apod. Dále je nutno zajistit v p�ípad�
cyklostezek v lese pravidelný úklid odpadk� apod.  

Prioritní oblast 6 Správa v�cí ve�ejných 

Vzhledem k tomu, že neinvesti�ní opat�ení a aktivity tohoto specifického cíle nijak neovliv�ují 
složky životního prost�edí, není nutno doporu�ovat žádná opat�ení na ochranu složek ŽP.  

Návrh hlavních obecných opat�ení pro realizaci koncepce IPRM Liberec – zóna Lidové 
sady: 
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- pr�b�žn� zkvalit�ovat a optimalizovat dopravní infrastrukturu, odd�lit p�ší a 
cyklistickou dopravu od automobilové dopravy  

- preferovat zajišt�ní dopravní obslužnosti zóny Lidové sady kapacitní tramvajovou 
dopravou  

- nedostatek parkovacích míst pro návšt�vníky zóny �ešit i aplikací parkovacích 
systém� P&R umíst�ných v návaznosti na pr�tah silnice I/35 a m�stskou 
hromadnou dopravu. Využít i telematických systém� p�i navád�ní osobních vozidel 
na tyto parkovací systémy  

- p�i zajiš�ování dopravní obslužnosti zóny Lidové sady nezavád�t a omezovat 
individuální automobilovou dopravu do této lokality. Up�ednost�ovat p�edevším 
ekologickou dopravu – tramvajovou dopravu, dále i jiné druhy MHD    

- následné konkrétní projekty, které budou napl�ovat specifické cíle a aktivity IPRM 
Liberec – zóna Lidové sady, a které se budou p�ímo dotýkat lesních pozemk� nebo 
50 m pásma od nich, konzultovat p�edem s orgánem státní správy les� (KÚ LK, 
odbor rozvoje venkova, zem�d�lství a životního prost�edí) pro p�edejití konflikt� p�i 
umís�ování staveb na lesní pozemky nebo v jejich bezprost�ední blízkosti   

- zájmová oblast zóny Lidové sady je územím s archeologickými nálezy, stavebníci 
jsou povinni podle § 22 odst. 2 zák. �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, 
v platném zn�ní, oznámit již v dob� p�ípravy stavby sv�j zám�r Archeologickému 
ústavu AV �R, v.v.i. (se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo 
oprávn�né organizaci provést na dot�eném území záchranný archeologický 
výzkum.   

- V p�ípad� stavebních zám�r� v prost�edí m�stské památkové zóny je podle § 14 
odst. 2 zák. �. 20/1987 Sb. vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není 
kulturní památkou, ale je v památkové zón�, povinen k zamýšlené stavb�, zm�n�
stavby, terénním úpravám, umíst�ní nebo odstran�ní za�ízení, odstran�ní stavby, 
úprav� d�evin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si p�edem vyžádat 
závazné stanovisko obecního ú�adu obce s rozší�enou p�sobností, není-li tato jeho 
povinnost podle tohoto zákona nebo na základ� tohoto zákona vylou�ena (§ 17).   

- P�i návrhu projekt� zám�r�, které budou napl�ovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vylou�it zábory kvalitních zelených ploch s výskytem 
hodnotných vzrostlých strom�  

- P�i návrhu projekt� zám�r�, které budou napl�ovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vylou�it zásahy do VKP (ze zákona i registrovaných), 
které by narušily jejich velikost a rozsah, hodnotu nebo funk�nost 

- Projekty, které se budou dotýkat zájm� ochrany p�írody a krajiny, p�edkládat ve 
variantách, které budou minimalizovat zásahy do ve�ejné zelen�, krajinného rázu a 
VKP  

- P�i návrhu projekt� zám�r�, které budou napl�ovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vylou�it negativní narušení nebo zásah do stávajícího 
zachovaného krajinného rázu zóny Lidové sady. Projekty navrhnout tak, aby 
respektovaly a zachovaly stávající charakter zóny Lidové sady a jeho krajinný ráz 
(tzn. nap�. nebudovat soust�ed�nou bytovou zástavbu, nestav�t mnohapodlažní 
objekty, nezahuš�ovat stávající zástavbu novými objekty, apod.)  

- U budoucích projekt� zám�r�, které budou nárokovat trvalý zábor ZPF, je pot�eba 
požádat p�íslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s vyn�tím p�dy ze ZPF.  
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- Projekty s nárokem na vyn�tí p�dy ze ZPF zpracovat tak, aby byl respektován 
zákon �. 334/1992 Sb., o ochran� ZPF, vyhl. �. 13/1994 Sb. a Metodický pokyn 
OOLP MŽP �R ze dne 1.10.1996, �.j. OOLP/1067/96, tzn. vylou�it zábory ZPF v I. 
a II. t�íd� ochrany ZPF a nutné zábory sm��ovat na mén� kvalitní p�dy s t�ídou 
ochrany ZPF III., IV. a V.   

- P�i návrhu projekt� zám�r�, které budou napl�ovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vylou�it takové �ešení, které by zhoršilo životní podmínky 
zv��e v území a které by mohlo zp�sobit zra�ování �i usmrcení zv��e. Jako 
preventivní opat�ení zahrnou do projekt� nap�. oplocení komunikací s pohybem 
motorových vozidel, omezení pohybu ps� bez vodítka aj. Provád�t d�sledné 
kontroly dodržování t�chto opat�ení. 

- Zpracovat Ak�ní plán zdraví pro m�sto Liberec a jeho cíle zohlednit p�i realizaci 
koncepce IPRM Liberec – zóna Lidové sady  

- Zpracovat Hlukovou mapu zóny Lidové sady a její výsledky a záv�ry zohlednit p�i 
výb�ru a realizaci projekt�, napl�ujících koncepci IPRM  

- Projekt �. 10 – Purky�ovo arboretum – projednat p�ed jeho p�ijetím s ve�ejností a 
v maximální možné mí�e zohlednit p�ipomínky ve�ejnosti. Zpracovat dopravní studii 
a vy�ešit dopravu pro p�ípad realizace Purky�ova arboreta a s tím související 
uzav�ení nebo zaslepení Purky�ovy ulice  

- Minimalizovat zásahy do PUPFL  a minimalizovat kácení lesní i mimoletní zelen�, 
v p�ípad� nutného kácení navrhnout kompenza�ní opat�ení  

- Rozší�ení indikátor� pro sledování vliv� realizace koncepce v oblasti ovzduší o 
imise klasických škodlivin, t�žkých kov� a polétavého prachu 

11.2 monitorovací ukazatele (indikátory) vlivu koncepce na 
životní prost�edí 

V návrhové �ásti p�edkládaného návrhu koncepce Integrovaný plán rozvoje m�sta Liberec – 
Lidové sady jsou stanoveny indikátory m��itelnosti napl�ování všech 6 specifických cíl�. 
Specifický cíl 3 (Zlepšení stavu životního prost�edí) je sledován 3 indikátory. Pro ú�ely 
napln�ní podmínek ochrany životního prost�edí v rámci procesu vyhodnocení vliv� koncepce 
bylo nutné stanovit další indikátory tak, aby bylo možné co nejlépe, ale i efektivn�, sledovat 
stav životního prost�edí a jeho zm�ny, které by mohly v d�sledku realizace koncepce IPRM 
nastat. 

V pr�b�hu realizace koncepce IPRM je t�eba sledovat nejmén� tyto navržené indikátory (viz. 
níže), aby bylo možno pr�b�žn� vyhodnocovat, zda realizace koncepce spl�uje a zohled�uje 
referen�ní cíle ochrany životního prost�edí a zda nevznikají oproti p�edpoklad�m nep�íznivé 
vlivy, které by bylo nutné �ešit návrhem dalších zmír�ujících opat�ení pro ochranu složek ŽP. 
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Jednotlivé indikátory jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 55: Navrhované monitorovací ukazatele (indikátory) vlivu IPRM na životní prost�edí 
a ve�ejné zdraví 

Oblast vlivu Indikátor Zdroj

Zne�išt�ní 
ovzduší 

Emise okyselujících látek �HMÚ, �SÚ LK 

Emise tuhých zne�iš�ujících látek �HMÚ, �SÚ LK 

Výkony v doprav� (osobní, nákladní, MHD) MML 

Kvalita vod Po�et obyvatel  napojených na ve�ejnou kanalizaci zakon�enou �OV 
a jejich podíl na celkovém po�tu obyvatel 

�SÚ LK 

Kvalita vody (dle kategorií) ve sledovaných tocích a profilech �HMÚ, �SÚ LK 

Obsah fosforu a dusíku v povrchových vodách �SÚ LK 

Biochemická spot�eba kyslíku (BSK5) ve vodách �SÚ LK 

Zne�išt�ní p	dy, 
staré ekologické 

zát�že 

Po�et starých ekologických zát�ží a brownfields MML 

Plocha revitalizovaných území v km2 (p�ír�stek) MML 

Energetika, 
alternativní 

zdroje 

Ro�ní spot�eba a výroba energie �SÚ LK 

Po�et podpo�ených projekt� na úsporu energie M�stský energetik 

Podíl výroby elekt�iny a tepla z OZE  MPO, ERÚ 

Zem�d�lské 
a lesní pozemky 

Rozloha zem�d�lské p�dy  MZE, �SÚ LK 

Podíl jednotlivých kategorií lesa (hospodá�ské, ochranné a zvláštního 
ur�ení) 

ÚHUL 

Nakládání 
s odpady 

Celková produkce odpad� MML, ISOH, VÚV 
T.G.M 

Množství recyklovaných odpad� MML, �SÚ LK 

Množství odpad� ze separovaného sb�ru MML, �SÚ LK 

Množství produkovaných nebezpe�ných odpad� MML, �SÚ LK 

Pé�e o p�írodu 
a krajinu 

Celkové po�ízené investice na ochranu životního prost�edí �SÚ LK 

Po�et upravených a rekonstruovaných ve�ejných prostranství MML 

Pé�e 
o urbanizovaná 

území 

Zastav�ná plocha �SÚ LK 

Rozloha a podíl zelen� na území zóny MML 

Množství investic do protipovod�ových opat�ení MML 

Vým�ra území s vy�ešenou protipovod�ovou ochranou MML, Povodí, MZe 
�R 

Rozloha území se zvýšenou hlukovou zát�ží a jeho podíl z celkové 
plochy Statutárního m�sta Liberec 

KÚLK 

Kulturní 
památky 

Množství investic do zachování a obnovy kulturních památek a 
regenerace M�stské památkové zóny 

MML 

Po�et nov� opravených kulturn� historických památek MML 

Doprava Délka nov� vybudovaných komunikací MML 

Délka cyklistických stezek MML 

Po�et cestujících MHD MML 
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11.3 Stanovení indikátor	 (kritérií) pro výb�r projektu 

Výb�r p�edkládaných projekt� bude podléhat hodnocení nejen z hlediska cíl� a opat�ení 
IPRM a pravidel a podmínek jednotlivých opera�ních program�, ale zárove� budou 
posuzovány z hlediska vliv� na ŽP na základ� níže zmín�ných kritérií. Na základ� výsledk�
hodnocení spln�ní kritérií budou teprve doporu�ovány projekty a to zejména ty, které budou 
z hlediska životního prost�edí a ve�ejného zdraví p�sobit nejp�ízniv�ji. 

P�i hodnocení konkrétních projekt� je nutné vybrat pouze ta kriteria, která jsou relevantní 
k danému projektu, p�ípadn� je doplnit o referen�ní cíle, jež zast�ešují celou oblast ochrany 
životního prost�edí v souladu s národními dokumenty. Projekt musí být z t�chto hledisek 
posouzen komplexn� v�etn� navazujících �inností a nep�ímo vyvolaných efekt�. 
Tabulka 56: Kritéria pro výb�r projektu vzhlede na vlivy životního prost�edí 

Oblast Kritérium

Obecná 
ochrana 
životního 
prost�edí 

respektování chrán�ných území 

respektování a podpora funk�nosti vymezených prvk� ÚSES 

používání BAT - nejlepších dostupných technologií 

nezvyšování stávající hlukové zát�že území, p�ípadn� její snížení 

udržitelnost daného zám�ru v území 

p�ínos nositele projektu k �ešení ekologické problematiky území (odstran�ní „�erných“ 
skládek a objekt�, zachování biodiverzity a údržba krajiny,…) 

celkový pozitivní dopad na region vzhledem ke zvyšování ochrany životního prost�edí a 
uplat�ování princip� udržitelného rozvoje 

návaznost a soulad s koncepcemi okolních území v širších vztazích 

aplikace úspor energií p�i realizaci projektu 

kvalita, spolehlivost a energetická náro�nost použitých technologií (nap�. ve srovnání s BAT) 

vy�ešené odstra�ování odpad� již v p�ípravných projek�ních fázích, s preferencí možností 
materiálového a energetického využití odpadu; sledování cíl� POH SML 

environmentální p�ínos budovaných dopravních komunikací; zpracování variant dopravních 
zám�r�

významnost negativních dopad� protipovod�ových opat�ení ve srovnání s jinými variantami 

komplexnost souhrnu opat�ení projektu pro eliminaci, minimalizaci a kompenzaci vliv� na 
životní prost�edí a ve�ejné zdraví 

Kvalita ovzduší maximální omezení emisí škodlivin do ovzduší 

minimalizace produkce pachových látek do ovzduší 

podíl spot�eby obnovitelných zdroj� energie 

Kvalita vody a 
vodní bilance 

vylou�ení nebo snížení kontaminace povrchových a podzemních vod 

nezvyšování eutrofizace povrchových vod 

maximum zasakování �istých deš�ových odpadních vod na pozemku 

P	da minimalizace záboru ZPF (celkového a p�edevším I. a II. t�ídy ochrany), pop�. PUPFL 

zam��ení podnikatelských aktivit do lokality typu brownfields 

vylou�ení kontaminace p�dy 

Biota zabra�ování ší�ení invazivních druh�

nenarušování hodnotných biotop�, minimalizace zásah� do ÚSES, VKP apod. 

minimalizace kácení zelen�

zahrnutí plánu ozelen�ní již do projektové p�ípravy – sadovnické úpravy 

využívání autochtonních a stanovištn� vhodných druh� d�evin a rostlin pro výsadby 
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Oblast Kritérium

Krajina nenarušování, resp. minimalizace narušení krajinného rázu 

minimalizace fragmentace krajiny (p�edevším u liniových staveb) 

soulad s platnou územn� plánovací dokumentací 

omezení suburbanizace m�sta rozši�ováním zástavby do venkovské krajiny; využívat 
zastavitelné území m�sta 

Další environmentální kritéria pro výb�r realiza�ních projekt� bude možno podle pot�eby 
stanovit následn�, po konkretizaci jednotlivých projekt� a po jejich lokalizaci v ur�itém území. 

11.4 Podmínky pro koncepci a její projekty, které vyplývají 
z obdržených vyjád�ení k návrhu koncepce, vyhodnocení 
vliv	 koncepce (SEA) a z ve�ejného projednání 

V rámci vyhodnocení vliv� koncepce, vyjád�ení k návrhu koncepce a ve�ejného projednání 
byly stanoveny tyto další podmínky pro koncepci a její projekty: 

- P�i návrhu projekt� zám�r�, které budou napl�ovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vylou�it takové �ešení, které by zhoršilo životní podmínky 
zv��e v území a které by mohlo zp�sobit zra�ování �i usmrcení zv��e. Jako 
preventivní opat�ení zahrnou do projekt� nap�. oplocení komunikací s pohybem 
motorových vozidel, omezení pohybu ps� bez vodítka aj. Provád�t d�sledné 
kontroly dodržování t�chto opat�ení 

- Zpracovat Ak�ní plán zdraví pro m�sto Liberec a jeho cíle zohlednit p�i realizaci 
koncepce IPRM Liberec – zóna Lidové sady  

- Zpracovat Hlukovou mapu zóny Lidové sady a její výsledky a záv�ry zohlednit p�i 
výb�ru a realizaci projekt�, napl�ujících koncepci IPRM  

- Projekty, které se budou dotýkat lesních pozemk� nebo pásma do 50 m od jejich 
hranice, projednat p�edem s p�íslušnou státní správou les�   

- Projekty, které se budou dotýkat zájm� ochrany p�írody a krajiny, p�edkládat ve 
variantách, které budou minimalizovat zásahy do ve�ejné zelen�, krajinného rázu a 
VKP    

- Minimalizovat zásahy do PUPFL  a minimalizovat kácení lesní i mimolesní zelen�, 
v p�ípad� nutného kácení navrhnout kompenza�ní opat�ení  

- Rozší�ení indikátor� pro sledování vliv� realizace koncepce v oblasti ovzduší o 
imise klasických škodlivin, t�žkých kov� a polétavého prachu 
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P�íloha 1: Seznam kulturních památek na území m�sta 

�íslo rejst�íku �ást obce �p. Památka Ulice,nám./umíst�ní
54654 / 5-4161 Liberec XVII-Kate�inky   socha   

102580 Liberec XXXI-Krásná Studánka   krucifix 
p�i silnici z Liberce do 
Frýdlantu 

15866 / 5-4372 Liberec XXIX-Kunratice   
kostel Všech svatých (sv. 
Michala?) 

  

53116 / 5-4374 Liberec XXIX-Kunratice   kaple Bolestné P. Marie   

19677 / 5-4371 Liberec XXIX-Kunratice   krucifix   

54223 / 5-4373 Liberec XXIX-Kunratice �p.77 venkovská usedlost   

21331 / 5-4170 Liberec III-Je�áb �p.622 pekárna Hanychovská 

51782 / 5-5938 Liberec II-Nové M�sto �p.123 
p�ádelna, s omezením: bez 
komína 

Liberec II, Papírová 

40718 / 5-4962 Liberec II-Nové M�sto �p.192 �inžovní d�m ul. U lomu 

32619 / 5-3576 Liberec I-Staré M�sto   
m�stský d�m soubor t�í tzv. 
Valdštejnských domk�

V�trná, p�v. �p. 265, 266, 
267 

54673 / 5-4833 Liberec I-Staré M�sto   kostel evangelický nám. �eských brat�í 

32573 / 5-4138 Liberec I-Staré M�sto   kostel sv. Antonína Velikého Sokolovské nám. 

22868 / 5-3579 Liberec I-Staré M�sto   kostel sv. K�íže Malé nám. 

41331 / 5-4154 Liberec I-Staré M�sto  kostel sv. Ma�í Magdaleny ul. Jungmannova 

13408 / 5-5454 Liberec I-Staré M�sto   židovský h�bitov ul. Ruprechtická 

29823 / 5-4116 Liberec I-Staré M�sto   
hrobka - dv� hrobky, sedm 
náhrobk� a hlavní brána se 
sochami 

h�bitov, ul. Budyšínská 

16477 / 5-4115 Liberec I-Staré M�sto   pam�tní kámen nám. Dr. Edvarda Beneše 

39212 / 5-4142 Liberec I-Staré M�sto   krucifix Na Perštýn�

28855 / 5-4141 Liberec I-Staré M�sto   socha sv. Jana Nepomuckého Na Perštýn�

52620 / 5-4994 Liberec I-Staré M�sto   pomník osvobození Sov�tské armády 

41836 / 5-4155 Liberec I-Staré M�sto   
pomník založení d�lnického 
spolku 

U polního záme�ku 

43961 / 5-5245 Liberec I-Staré M�sto   meteorologický sloup nám. Dr. Edvarda Beneše 

13929 / 5-3572 Liberec I-Staré M�sto   kašna nám. Nerudovo 

23863 / 5-4153 Liberec I-Staré M�sto �p.1 zámek s areálem   

19126 / 5-4114 Liberec I-Staré M�sto �p.1 radnice nám. Dr. Edvarda Beneše 

18229 / 5-5040 Liberec I-Staré M�sto �p.2 hotel Praha Železná ul. 

43942 / 5-5226 Liberec I-Staré M�sto �p.4 jiná obytná stavba nám. Edvarda Beneše 

43952 / 5-5236 Liberec I-Staré M�sto �p.7 jiná obytná stavba Jablonecká 

31406 / 5-4160 Liberec I-Staré M�sto �p.8 škola Kostelní ul. 

33327 / 5-4137 Liberec I-Staré M�sto �p.9 fara Kostelní 

52600 / 5-4143 Liberec I-Staré M�sto �p.10 m�š�anský d�m Moskevská 

43943 / 5-5227 Liberec I-Staré M�sto �p.12 spo�itelna Felberova ul. 

35525 / 5-4144 Liberec I-Staré M�sto �p.13 m�š�anský d�m Moskevská 

34371 / 5-4135 Liberec I-Staré M�sto �p.14 m�š�anský d�m nám. Dr. Edvarda Beneše 

43959 / 5-5243 Liberec I-Staré M�sto �p.15 jiná obytná stavba ul. Pražská 

43957 / 5-5241 Liberec I-Staré M�sto �p.23 jiná obytná stavba Soukenné nám. 

36094 / 5-4147 Liberec I-Staré M�sto �p.24 m�š�anský d�m nám. �eských brat�í 

42066 / 5-4146 Liberec I-Staré M�sto �p.25 m�š�anský d�m nám. �eských brat�í 
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52516 / 5-4936 Liberec I-Staré M�sto �p.33 �inžovní d�m Na svahu 

37071 / 5-4148 Liberec I-Staré M�sto �p.35 fara nám. �eských brat�í 

43946 / 5-5230 Liberec I-Staré M�sto �p.41 vila Johana Liebiega Jablonecká 

53528 / 5-4150 Liberec I-Staré M�sto �p.70 m�š�anský d�m J. Schillera Hv�zdná 

27557 / 5-4145 Liberec I-Staré M�sto �p.81 vila U tiskárny 

43951 / 5-5235 Liberec I-Staré M�sto �p.82 škola Tyršova 

53458 / 5-4149 Liberec I-Staré M�sto �p.94 rodinný d�m J. Krosche Boženy N�mcové 

40858 / 5-4151 Liberec I-Staré M�sto �p.96 m�š�anský d�m U Jezu 

43958 / 5-5242 Liberec I-Staré M�sto �p.102 palác Boženy N�mcové 

39788 / 5-4152 Liberec I-Staré M�sto �p.118 m�š�anský d�m Barví�ská 

38049 / 5-4113 Liberec I-Staré M�sto �p.122 m�š�anský d�m Barví�ská 

49832 / 5-5859 Liberec I-Staré M�sto �p.133 m�š�anský d�m Pražská 

54689 / 5-4935 Liberec I-Staré M�sto �p.152 tiskárna Boženy N�mcové 

43954 / 5-5238 Liberec I-Staré M�sto �p.186 vila Strossova Husova 

11293 / 5-5758 Liberec I-Staré M�sto �p.206 m�š�anský d�m Na Ladech 

19256 / 5-4140 Liberec I-Staré M�sto �p.243 m�š�anský d�m Na Perštýn�

39155 / 5-4856 Liberec I-Staré M�sto �p.247 soud U soudu 

14996 / 5-3573 Liberec I-Staré M�sto �p.264 m�stský d�m Sokolovské nám. 

43955 / 5-5239 Liberec I-Staré M�sto �p.279 jiná obytná stavba ul. Svobody 

35011 / 5-3575 Liberec I-Staré M�sto �p.299 m�š�anský d�m R�žová 

30542 / 5-3574 Liberec I-Staré M�sto �p.302 m�š�anský d�m ul. Rámový vršek 

51987 / 5-5929 Liberec I-Staré M�sto �p.307 m�š�anský d�m Sokolovské nám. 

26367 / 5-4848 Liberec I-Staré M�sto �p.330 �inžovní d�m Valdštýnská 

34638 / 5-4158 Liberec I-Staré M�sto �p.332 restaurace St�elnice U krematoria 

30663 / 5-5006 Liberec I-Staré M�sto �p.369 restaurace - kavárna Pošta nám. Dr. Edvarda Beneše 

43944 / 5-5228 Liberec I-Staré M�sto �p.391 jiná obytná stavba Na pláni 

37628 / 5-5054 Liberec I-Staré M�sto �p.425 �inžovní d�m Lidové sady 

18893 / 5-4136 Liberec I-Staré M�sto �p.462 divadlo nám. Edvarda Beneše 

16909 / 5-4939 Liberec I-Staré M�sto �p.468 hotel nám. Edvarda Beneše 

43953 / 5-5237 Liberec I-Staré M�sto �p.480 krematorium U krematoria 

19521 / 5-3580 Liberec I-Staré M�sto �p.485 muzeum Masarykova ul. 

32868 / 5-4156 Liberec I-Staré M�sto �p.562 t�locvi�na Jablonecká 

100230 Liberec I-Staré M�sto �p.576 
kostel sv. Vincence z Pauly s 
farou 

ul. Na Perštýn�

39123 / 5-4960 Liberec I-Staré M�sto �p.637 
památník protifašistického 
odboje 

Rumjancevova 

52013 / 5-5934 Liberec I-Staré M�sto �p.642 vila Jablonecká 

40465 / 5-4159 Liberec I-Staré M�sto �p.696 m�š�anský d�m Rumjancevova 

43948 / 5-5232 Liberec I-Staré M�sto �p.699 klášter Masarykova 

43949 / 5-5233 Liberec I-Staré M�sto �p.723 m�stské lázn� ul. Masarykova 

11891 / 5-5591 Liberec I-Staré M�sto �p.725 vila ul. Husova 

44023 / 5-5328 Liberec I-Staré M�sto �p.770 jiná obytná stavba ul. Vít�zná 

17712 / 5-4139 Liberec IV-Perštýn �p.131 m�š�anský d�m Moskevská 34 

39853 / 5-4162 Liberec IX-Jan�v D�l   kostel sv. Jana Nepomuckého ul. Kubelíkova 

33452 / 5-4163 Liberec IX-Jan�v D�l   krucifix ul. Kubelíkova 

46492 / 5-4164 Liberec IX-Jan�v D�l   socha sv. Václava ul. Volgogradská 
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10309 / 5-5542 Liberec VIII-Dolní Hanychov   kostel sv. Bonifáce ul. Ješt�dská 

21469 / 5-4165 Liberec VI-Rochlice   kostel sv. Jana K�titele   

54653 / 5-4157 Liberec V-Kristiánov   h�išt�   

43960 / 5-5244 Liberec V-Kristiánov   p�ehrada Harcovská 
údolí Harcovského potoka - 
na jih od ul. Chel�ického 

43945 / 5-5229 Liberec V-Kristiánov �p.117 klášter sv. Voršily Klášterní 

43947 / 5-5231 Liberec V-Kristiánov �p.123 jiná obytná stavba Rumunská, Felberova 

54655 / 5-4169 Liberec XII-Staré Pavlovice   milník   

52941 / 5-4168 Liberec XII-Staré Pavlovice �p.83 spole�enský d�m Kolosseum gen. Svobody 

52712 / 5-4940 Liberec XI-R�žodol I �p.192 
�inžovní d�m - rodný d�m A. 
Schammera 

Svahová 

53863 / 5-4938 Liberec XI-R�žodol I �p.261 rodinný d�m V�ela�ská 

22323 / 5-4171 Liberec XIV-Ruprechtice   kostel U obrázku   

52441 / 5-4855 Liberec XIV-Ruprechtice   hrob - náhrobek A. Behra   

36619 / 5-4849 Liberec XIV-Ruprechtice   
lesní park - místo májové 
demonstrace 

  

33586 / 5-4172 Liberec XIV-Ruprechtice   sloup se sochou P. Marie ul. Ruprechtická 

44117 / 5-5597 Liberec XIV-Ruprechtice �p.299 
kostel sv. Antonína 
Paduánského s farou 

ul. Markova 

38664 / 5-4937 Liberec XIV-Ruprechtice �p.499 venkovská usedlost Na vyhlídce 

43956 / 5-5240 Liberec XIV-Ruprechtice �p.781 jiná obytná stavba nám. Míru 

11864 / 5-5828 Liberec XIX-Horní Hanychov �p.153 hotel horský Ješt�d vrchol hory Ješt�d 

31212 / 5-4166 Liberec XVI-Nový Harcov   krucifix Lukašovská 

35328 / 5-4852 Liberec XVI-Nový Harcov �p.93 rodinný d�m Ve Slatinách 

39820 / 5-4167 Liberec XV-Starý Harcov   sousoší Kalvárie na zrušeném h�bitov�

20947 / 5-4850 Liberec XXIII-Doubí   
pomník st�elby do d�lník� r. 
1896 

Hodkovická 

25695 / 5-4854 Liberec XXVIII-Hluboká �p.16 venkovská usedlost   

20757 / 5-4480 Liberec XXV-Vesec   milník   

37234 / 5-4387 Liberec XXXIII-Machnín   hrad Hamrštejn, z�ícenina   

101241 Liberec XXXIV-Bed�ichovka   kapli�ka   

101484 Liberec XXIV-Pilínkov   kaple sv. Vav�ince   

36643 / 5-4502 Liberec XXX-Vratislavice nad Niso   kostel Nejsv�t�jší Trojice ul. Tanvaldská 

34207 / 5-4505 Liberec XXX-Vratislavice nad Niso   socha sv. Jana Nepomuckého ul. Za cukrárnou 

38030 / 5-4506 Liberec XXX-Vratislavice nad Niso   socha sv. Václava Tyrš�v vrch 

54662 / 5-4504 Liberec XXX-Vratislavice nad Niso   socha - sloup   

10631 / 5-4507 Liberec XXX-Vratislavice nad Niso �p.41 
spole�enský d�m - d�lnický 
d�m 

29434 / 5-4503 Liberec XXX-Vratislavice nad Niso �p.51 fara ul. Tanvaldská 

Zdroj: Ministerstvo kultury �R 
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P�íloha 2: Poskytovatelé sociálních služeb ve m�st� Liberci 

Poskytovatelé sociálních služeb v Liberci 

Azylové domy         

Azylový d�m SPERAMUS (CSSLK) 

Domov pro matky s d�tmi (CZSP) 

Domov pro matky s d�tmi v tísni Liberec – Domov sv. Anny 

Domovy d	chodc	, domy s pe�ovatelskou službou    

D�m s pe�ovatelskou službou Šimá�kova 

D�m s pe�ovatelskou službou Borový vrch 

D�m s pe�ovatelskou službou Burianova 969 

D�m s pe�ovatelskou službou �eská 

D�m s pe�ovatelskou službou Burianova 1070, 1071 

Domov d�chodc� Liberec – Františkov, p. o. 

Domov d�chodc� Vratislavice nad Nisou, p. o. 

Domov pokojného stá�í - Domov sv. Vav�ince Chrastava 

Chrán�né dílny, podporované zam�stnávání a ve�ejn� prosp�šné práce  
Domov pro mentáln� postižené v Liberci – Harcov�

CHRANO – chrán�né pracovišt� TZP 

Mezinárodní centrum UNIVERSIUM, o. p. s. 

Rytmus, o. s. – Agentura podporovaného zam�stnání Liberec 

Sdružení TULIPAN 

Ve�ejn� prosp�šné práce Liberec, o. p. s. 

Krizová pomoc          

Poradna pro ob�ti trestných �in� – „D“ o. s. 

Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec (CSSLK) 

Linka d�v�ry Liberec (CSSLK) 

�eský �ervený k�íž – Oblastní spolek ��K Liberec 

Osobní asistence a pe�ovatelská služba, ošet�ovatelská služba   
Centrum pro zdravotn� postižené Libereckého kraje 

Mezinárodní centrum UNIVERSIUM, o. p. s. 

Pe�ovatelská služba Liberec (CZSP) 

Diakonie Beránek 

REVA, o. p. s. 

Agentura J TOP – Ulmannová Jitka 

Diecézní charita Liberec – ošet�ovatelská služba v rodinách 

Krajská nemocnice Liberec – Domácí pé�e 

GIPSY HANDICAP HELP 

Sdružení ob�an� p�i výchovném a vzd�lávacím za�ízení Alvalída – Denní centrum sociálních služeb 

SCHOOL HANDICAP HELP 

Poradny           
Ob�anská poradna – „D“ o. s. 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Liberec (CSSLK) 

Igor Pavel�ák – soukromá poradenská a lektorská �innost 

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, p. o. 

Raná pé�e           

CZSP - za�ízení denní a ambulantní pé�e o d�ti  
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Spole�nost pro ranou pé�i – St�edisko rané pé�e Liberec 

Sociální rehabilitace a fyzioterapie       

Socioterapeutické centrum (CSSLK) 

D.R.A.K. 

ELVA – HELP 

FOKUS Liberec 

Ob�anské sdružení Svítání 

ROSKA Liberec, regionální organizace Unie ROSKA v �R 

Sdružení ob�an� p�i výchovném a vzd�lávacím za�ízení Alvalída 

TyfloCentrum Liberec, o. p. s. 

Tyfloservis Liberec, o. p. s. 

Poradenské centrum LORM Liberec 

HANDICAP HELP LIBEREC 

Terapeutické programy pro uživatele drog      

Advaita, o. s. – Centrum ambulantních služeb Advaita 

Terapeutická komunita pro drogov� závislé Nová Ves (CSSLK) 

Ústavy sociální pé�e a kojenecký ústav       

Domov pro mentáln� postižené v Liberci – Harcov�

Jedli�k�v ústav pro t�lesn� postiženou mládež, p. o. 

Ústav sociální pé�e Liberec, p. o. 

Kojenecký ústav a d�tský domov Liberec, p. o. 

Setkávací centra a kluby         
Asociace rodi�� a p�átel postižených d�tí v �R – Klub Liberec 

Centrum ob�anských iniciativ (CZSP) 

Sportovní klub stolního tenisu vozí�ká�i Liberec 

Ob�anské sdružení S(C)HODY 

Sdružení vozí�ká�� region Nisa 

Klub senior� Šimá�kova (SML) 

Klub senior� Maršíkova (SML) 

Klub senior� Borový vrch (SML) 

Klub senior� Obla�ná (SML) 

Klub senior� Krásná Studánka (SML) 

Klub senior� Rad�ice (SML) 

Klub senior� Hlávkova (SML) 

Klub senior� Burianova (SML) 

Klub senior� Vesec (SML) 

Centrum volného �asu ARABELA 

Sociální služby zam��ené na pomoc lidem ohroženým sociálním vylou�ením a na prevenci 
sociáln� patologických jev	  

St�edisko pro d�ti a mládež �ÁP (DDÚ a SVP) 

„D“ – ob�anské sdružení 

Liberecké romské sdružení 

MAJÁK, o. p. s. 

Regionální dobrovolnické centrum JEŠT
D 

Preventivní streetwork (SML) 

Romské komunitní centrum v Liberci (SML) 
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Terénní práce v sociáln� vylou�ených komunitách v Liberci (SML) 

Zájmová sdružení zam��ená na pomoc zdravotn� postiženým lidem   

ARCUS SOP Liberec – spole�nost onkologických pacient�, jejich rodinných p�íslušník� a p�átel 

MOBILITA, o. p. s. 

Ob�anské sdružení OBZOR Liberec 

Regionální sdružení zdravotn� postižených NISA Liberec 

Regionální organizace zdravotn� postižených SEVER Liberec 

Sdružení CZECH HANDICAP 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

SIZO – Liberec m�sto 

Svaz t�lesn� postižených v �R – okresní výbor Liberec 

Svaz diabetik� �eské republiky, územní organizace Liberec 

Svaz t�lesn� postižených v �R – místní organizace „Na Je�ábu“ 

Instituce           

Statutární m�sto Liberec/Magistrát m�sta Liberec – odbor sociální pé�e 

Liberecký kraj/Krajský ú�ad Libereckého kraje – odbor sociálních v�cí, bezpe�nosti a problematiky 
menšin 

Ú�ad práce v Liberci – odbor státní sociální podpory 

Krajská správa sociálního zabezpe�ení pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci 

Proba�ní a media�ní služba �R – St�edisko Liberec 
Zdroj: Katalog poskytovatel� sociálních služeb m�sta Liberce 
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P�íloha 3: P�ehled podnikatelských subjekt	 bez rozlišení pole p	sobnosti v zón�
Lidové sady 

Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma 

ACTIV s.r.o. Masarykova 518/4a parkovací systém, boti�ky s.r.o. 
Advokát Kopecký Ivan JUDr. Dvo�ákova 646/4 advokát FO 
Advokát Pot��ková Hana JUDr.Gorkého 658/15 advokát FO 
AG Plus s.r.o Husova 678/42 bižuterie s.r.o. 
AGE PLUS a.s. Štefánikovo nám. 781/4komunika�ní agentura a.s. 
Agentura 1 +1  Masarykova 699/9 seznamovací a cestovní kancelá� s.r.o. 

Agroplast a.s. Husova 40 t�žba a zpracování kamene, 
dlažební kostky, obrubníky, obklady

a.s. 

ANTA CT s.r.o. Štefánikovo nám, 779/6projekty, I�,statik, posudky s.r.o. 

Anta spol. s.r.o. Štefánikovo nám, 779/7projektový ateliér s.r.o. 

ARCHIVER spol.s.r.o. Klostermannova 690/14spisové a skarta�ní služby s.r.o. 

ASINO spol.s.r.o. Tržní nám. 153/6 prodej a p�j�ovna ná�adí, stroj�, 
vzduchotechniky 

s.r.o. 

AURIDICA GROUP Gen.Píky 967/9 úv�ry, investi�ní poradenství, 
pojišt�ní 

s.r.o. 

Autoškola Havlík Ond�í�kova 941/6 autoškola FO 
Autoškola Zden�k Jíra Tržní nám. 902/3 autoškola FO 

Autoškola ABC Ing. Miroslav 
Vogner

Riegrova 1280/10 autoškola FO 

Bohexim Company Baarova 1116/10 um�lecké sklo s.r.o. 
Bohexim Glass s.r.o. Mozartova 654/13 obchodní �innost, sklo s.r.o. 
BOOM- nábytek s.r.o. Masarykova 424/5 nábytek s.r.o. 
B-projekt Štefánikovo nám.779/6 projektanti FO 
COM Plus LB s.r.o. Klostermannova 690/15telekomunika�ních a informa�ních 

technologií a systém�
s.r.o. 

Credit Suisse Life and 
Pensions 

Žižkovo nám. 998/5 penzijní fond, oblastní zastoupení a.s. 

DESIGN STUDIO - 
FIEDLEROVÁ JANA 

Masarykova 699/9  reklamní agentura FO 

Design Studio Fiedlerová Jana Purky�ova 952/3 design sklo, keramika FO 
DEVELOPER CZ S.R.O. Fibichova 14/1339  stavební inženýrství, I�, projekce, 

V�
s.r.o. 

Dvo�ák Miloslav Masarykova 519/15 architektonické a inženýrské �innosti 
a související technické poradenství; 
restaurace a zábavní �innost 

FO 

Dzikos Michalis Bohemiareal Masarykova 699/9, 
522/12 

realitní spole�nost FO  

ESV spol. s r.o. Masarykova 448/32 služby z oblasti ekologie a 
informa�ních technologií 

s.r.o. 

EUROCZECH s.r.o. Láze�ská 782/5 stavebnictví s.r.o. 
EUROSALON WELLA- Ivona 
P�rová 

Vrbova 1316/1 kade�nictví FO 

FAQ -DAN
 s.r.o. Láze�ská 561/4 da�ové poradenství s.r.o. 
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Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma 

Fará� Miroslav Stavební 
Mechanizace 

Masarykova 439/2 stavební mechanizace FO 

František Frohlich Klostermannova 883/8 technické plyny, instalatérské práce FO 
Genera s.r.o. Husova 1354/49 realitní spole�nost s.r.o. 
H2P s.r.o. Masarykova 439/2 obchodní �innost s.r.o. 
Horák Petr Ing. Tržní nám. 1096/4a oce�ování nemovitostí FO 
Hotel U Jezírka, František 
Vozka

Masarykova 438/44 hotel FO 

HVB Bank Czech Republic a.s. Husova 1354/49 banka a.s. 
Hypotéky Tvrzníj    
IMAGE PRESS Masarykova 518/4a reklamní agentura FO 
Ing.Pavel Marek Krásnohorské 953 dovoz suchých plod�, rozinky, 

mandle, lušt�niny, rýže, obchod s 
keramikou 

FO 

INSTALA ŠELIGA JAN Tržní nám. 657/12 instalatérské, topená�ské práce FO 
Instantní potraviná�ský program  
- Špi�ka David 

U Zoologické zahrady 
5/979  

potraviny - velkoobchod FO 

INTERMA a.s. Masarykova 522/12 bytová výstavba a.s.
INVESTING CZ spol s.r.o. Štefánikovo nám. 780/5 inženýrská �innost s.r.o. 
Investorsko Inženýrská a.s. Gorkého 658/15 developerské �innosti a.s. 
Ivana Freiwilligova - Keramika 
IVA 

Vít�zná 665/19 výrobky porcelánové a keramické, 
kuchy�ské a stolní 

FO 

Ivanka Horská- Revize 
plynových za�ízení 

Zborovská 820/2 technické plyny FO 

JAP- JACINA s.r.o. Husova 347/22 dodávky a montáže venkovních 
bran, vrat 

s.r.o. 

Jaroš -Propagace  Lidové Sady 1/425 propagace, plakáty, pronájem podia FO 

Josef Novotný, Firma Novotný Alšova 15 výroba sklen�ných prvk� z plochého 
skla 

FO 

Kade�nictví  Bazén-Plíšková Tržní nám�stí 1338 kade�nictví FO 

Karel Hnízdil - HK-Gaseco Na okruhu 840/1 technické zkoušky, technické plyny FO 
Kleissnerová Dana Ing. Láze�ská 561/4 úv�ry, hypotéky, záruky FO 
Kocián Vít Masarykova 457/4 pojišt�ní, pobo�ka maklé�ské 

spole�nosti NPO Group s.r.o. 
FO 

KUKLA -STAVO s.r.o Masarykova 458/6 d�evostavby s.r.o. 
LENAM s.r.o. Klostermannova 690/15podpora vývoje, služby pr�m. 

podnik�m 
s.r.o. 

Liberecké výstavní trhy a.s. Masarykova 625/24 výstavnictví, veletrhy a.s. 
LIF a.s. Klostermannova 690/5 investi�ní fond a.s. 
LITRA s.r.o. Purky�ova 786/8 logistika, transport, sklady s.r.o. 
Matiko Ganna s.r.o. Masarykova 424/5 správce nemovitostí, úklidové službys.r.o. 
Maryšková Romana Husova 515/66a auto, moto FO 
Mgr. Radko Stránský Dvo�ákova 646/4 advokát FO 
Milan Choutka-Atelier MILDA 
CRYSTAL, GLAS 

Horova 953/12 výroba a zpracování skla FO 

Mode S KEY spol. s.r.o. Husova 1354/49 móda s.r.o. 

NÁ�ADÍ CSIBA OND�EJ Durychova 613/10 ná�adí FO 
Nationale Niederlanden Životní Durychova 625/24 životní pojiš�ovna a.s. 
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Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma 

pojiš�ovna 
NOVELI – Zlata Šeráková  nám. Štefánikovo 

9/1135  
velkoobchod s noží�ským a 
reklamním zbožím, lovecké a 
myslivecké pot�eby 

FO 

NTI - CONSULTING s.r.o Škroupova 636/9 poradenské a vzd�lávací služby s.r.o. 
Obchodní �innost Vinduška T�ebízského 1091/5 obchodní �innost FO 
Odhady nemovitostí- Mareš 
Vladimír

Tržní nám. 1093/4a odhady nemovitostí FO 

OK Sport Tržní nám. 657/12 prodej, servis, p�j�ovna sportovních 
pot�eb 

FO 

PACAN - LIMAPAS s.r.o. Masarykova 650/23 velkoobchod s jate�nými zví�aty s.r.o. 
Pen Ryvan Masarykova velkoobchod dárkového zboží, 

upomínkových p�edm�t�
FO 

Pension U Muzea- Rajtr Petr Vít�zná 713/24 pension FO 
PhDr. Irena Holzová Na okruhu 884/7 lé�ebná kosmetika, laser FO 
Pizzerie Bazén, Ješt�dská 
sportovní s.r.o. 

Tržní 1338 pizzerie s.r.o. 

Poradenství Babuška Marek 
Ing. CSc.  

Fibichova 1173/17 poradenská a zprost�edkovatelská 
�innost v oblasti VVI 

FO 

Pragoprojekt a.s. Dvo�ákova 623/10 projek�ní �innost a.s. 
Projek�ní kancelá� Král Jaromír U obchodní komory 

1194 
projek�ní �innost FO 

Prokš Miroslav Ing. Bendlova 1204/13 hrany a kování pro truhlá�e FO 
Pronton s.r.o.  Masarykova 699/9 prodej hutního materiálu s.r.o. 
PULI s.r.o. Masarykova 738/40 úklidové práce s.r.o.
Radio Contact Liberec Na okruhu 872/10 rádio s.r.o.
Reklamní agentura REVAG- 
Valenta

Masarykova 628/21 reklamní agentura FO 

Restaurace a Pizzerie Made in 
Italy - PIZZA FUTURA

Masarykova 522/12 restaurace s.r.o. 

Restaurace- Music Club CasinoMasarykova 424/5 restaurace s.r.o. 
Restaurace Rybá�ská bašta – 
Liberecká bašta s.r.o. 

Masarykova 726/29 restaurace s.r.o. 

Restaurace - Bufet Tobogán Tržní nám. 657/12 restaurace s.r.o. 
Restaurace U Balcar� Hálkova 1126/2 restaurace FO 
Rona a.s. Husova 753/45 organiza�ní složka sklárny RONA a.s. 
RONA a.s.-organiza�ní složka Husova 753/45 zprost�edkování velkoobchodu - 

nábytek, za�ízení a p�edm�ty pro 
domácnost; 

a.s. 

�ehna Tomáš-výškové práce Husova 252/46 výškové práce FO 
SKI-COMP s.r.o. Masarykova 457/4 skoky na lyžích, organizace závod� s.r.o. 
SMTronic Ing. Milan Soukup Husova 1354/49 za�ízení a materiály pro 

elektrotechniku 
FO 

Stavební firma DELTA -Key�
Martin 

Srn�í 460/3 stavebnictví FO 

String spol. s.r.o. Bendlova 1132/17 p�eklady, záme�nictví, 
kovoobráb��ství 

s.r.o. 

Šerfeze Andrea Tržní nám. 1338 kosmetika FO 
Štof�ík Richard Štefánikovo nám. 779/6autorizovaný technik firmy ATREA 

s.r.o. - v�trání, rekuperace 
FO 
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Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma 

T & C SOLUTIONS s.r.o. Klostermannova 690/5 velkoobchod se strojním za�ízením 
ur�eným pro pr�mysl, obchod a 
navigaci 

s.r.o. 

Tenis Restaurant Fibichova 929 restaurace p�i Libereckém 
tenisovém klubu 

s.r.o. 

TK Servis Liberec - Kube�ek 
Tomáš 

Husova 254/50 maloobchod - ná�adí, nástroje FO 

Tomas Glass s.r.o. Lesní 708/15 výroba sklen�ného a porcelánového 
zboží 

s.r.o. 

Topení , Sanita, Plyn- Palec Masarykova 741/26 topení, sanita, plyn FO 
V- Ateliér, spol. s.r.o. Zborovská 807/5 architektonické a inženýrské �innostis.r.o. 
Vágner Ji�í Masarykova 738/40 úklidové práce Mýval FO 
VESNA LIBEREC Husova 5/25  reklamní agentura s.r.o. 
Videop�j�ovna  Štefánikovo nám. 665 videop�j�ovna FO 
Ing.arch.Vyhlídal Antonín  Klostermannova 663/13architektonické a inženýrské �innostiFO 
X-chain s.r.o. Masarykova 459/20 dovoz �et�z� s.r.o. 
Zav�el Libor Mountain Agentura Lesní 507 výroba, prodej a pronájem velkých 

stan�
FO 

ZH Bohemia Audit s.r.o. Masarykova 457/4 auditor s.r.o. 
Zdroj: Statutární m�sto Liberec, ARES 

Použité zkratky: s.r.o. – spole�nost s ru�ením omezeným, a.s. akciová spole�nost, FO – fyzická osoba 
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P�íloha 4: P�ehled subjekt	 p	sobících v oblasti školství a výchovy mládeže 
v zón� Lidové sady 

Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma

Centrum vzd�lanosti 
Libereckého kraje 

Masarykova 542/18 vzd�lávání 
p.o. 

DIVIZNA- m�stské st�edisko 
ekologické výchovy p�i ZOO 

Masarykova 1347/31 �innosti zájmových svaz�, spolk�, 
klub�

p.o. 

D�m d�tí a mládeže V�trník Riegrova 1278/16 mimoškolní aktivity  p.o. 

Obchodní akademie a 
Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Liberec

Šamánkova 500/8  obchodní akademie a jazyková 
škola p.o. 

MŠ Jizerka Husova 184/72 p�edškolní výchova p.o. 

MŠ U Bertíka, Jesle a MŠ Purky�ova 458/19 
Údolní 958/2 

p�edškolní výchova 
p.o. 

Národní institut pro další 
vzd�lávání 

Masarykova 801/28 vzd�lávání 
p.o. 

Pedagogicko-psychologická 
poradna 

Masarykova 28 vzd�lávání dosp�lých a jiné 
vzd�lávání 

p.o. 

St�ední pr�myslová škola 
strojní a elektrotechnická a 
Vyšší OŠ (SPŠSE a VOŠ)

Masarykova 460/3 vzd�lávání 
p.o. 

Technická univerzita Studentská 2 vzd�lávání, poradenství, informa�ní 
centrum  

VŠ 

Základní škola Husova ul Husova 142/44 vzd�lávání p.o. 

Základní škola Lesní Lesní 575/12 vzd�lávání p.o. 

Základní škola 5. kv�tna 5. kv�tna 64/49 vzd�lávání p.o. 

Základní škola a mate�ská 
škola pro sluchov� postižené 

Elišky Krásnohorské 
921 

vzd�lávání 
p.o. 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec, ARES 

Použité zkratky: p.o. – p�ísp�vková organizace, VŠ – vysoká škola 

Příloha usnesení č. 225/2016



IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

- 217 -

P�íloha 5: P�ehled subjekt	 p	sobících v oblasti sportu v zón� Lidové sady 

Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma 

Golf Club Golfcentrum Masarykova 1320/16 provoz sportovních areál� o.s. 
Faunus o.s. Masarykova 1347/31 ŽP, ekologická výchova o.s. 
Ješt�dská sportovní, spol. s.r.o.Tržní nám. 1338 provozování bazén�, kempy, 

restaurace, stavitelství 
s.r.o. 

Liberecký tenisový klub Fibichova 929 provoz sportovních areál� o.s. 
LK DYNAMO Liberec Dvo�ákova 4 lukost�elci o.s. 
Patriots Liberec Gorkého 658/15 baseball, softball, provoz 

sportovních areál�
o.s. 

Plavecký bazén, Ješt�dská 
sportovní 

Tržní nám. 1338 bazén s.r.o. 

Slavia TU Liberec, oddíl 
orienta�ního b�hu 

Hálkova 6 oddíl orienta�ního b�hu o.s. 

SK Karate TU Slavia Liberec Hálkova 917/6 karate o.s. 
VK TU Liberec Hálkova 917/6 volejbalový klub - ženy s.r.o. 
Vysokoškolský sportovní klub 
Slavia TU Liberec 

Hálkova 917/6 badmington o.s. 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec, ARES 
Použité zkratky: o.s. – ob�anské sdružení, s.r.o. – spole�nost s ru�ením omezeným,  
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P�íloha 6: P�ehled subjekt	 p	sobících v oblasti kultury a zájmové �innosti v zón�
Lidové sady 

Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma 

Církev �eskobratrská 
evangelická 

Masarykova 454/22 církev 
církevní 
organizace 

�esko-n�mecké fórum žen Bendlova 1130/15 zájmová �innost o.s. 

Demokratická regionální strana Štefánikovo nám. 780/5�innost politické strany 
politická 
strana 

IANUS Klostermannova 678/17
celoživotní vzd�lávání, rozvoj 
osobnosti 

o.s. 

Kulturní služby Liberec s.r.o. Lidové Sady 1/425 kulturní služby s.r.o. 
Ob�anské sdružení Staré 
M�sto Liberec 

Purky�ova 928/4 
�innosti ostatních �lenských 
organizací 

o.s. 

Severo�eské muzeum v 
Liberci, p�ísp�vková 
organizace  

Masarykova 437/11 
�innosti muzeí a galerií, ochrana 
historických památek 

p.o. 

Spacium o.p.s. Lidové Sady 1/425 
oživení a kultivaci ve�ejných 
m�stských prostranství 

o.p.s 

Zoologická zahrada Liberec Masarykova 1347/31 �innosti zoologických zahrad p.o. 
35. skautský oddíl Liberec Lomená 399 klubovna o.s.
Zdroj: Statutární m�sto Liberec, ARES 
Použité zkratky: o.s. – ob�anské sdružení, s.r.o. – spole�nost s ru�ením omezeným, o.p.s. – obecn�
prosp�šná spole�nost 

P�íloha 7: P�ehled subjekt	 ve�ejné správy v zón� Lidových sad	

Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma 

Armáda �R LK Štefánikovo nám. 564/1armáda OSS 
�eská školní inspekce  Masarykova 801/28 usm�r�ování �inností institucí 

poskytujících vzd�lávání 
OSS 

Krajská hygienická stanice Husova 186/64 hygienický dozor, ochrana zdraví OSS 
Policie �R- služba kriminální 
policie 

T�ebízského 1244/2 kriminální policie OSS 

Ú�ad regionální rady 
Severovýchod 

Masarykova  542/18 územní odbor realizace programu RRRS 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec, ARES 
Použité zkratky: OSS - organiza�ní složka státu, RRRS - regionální rada regionu soudržnosti 
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P�íloha 7: P�ehled subjekt	 p	sobících v oblasti zdravotnictví a sociální pé�e 
v zón� Lidové sady 

Název subjektu Ulice Obor 
Právní 
forma 

Allegyn s.r.o – MUDr. Vladimíra 
Aulehlová 
MUDr. Jan Aulehle 

Gorkého 704/9 alergologická ambulance 

gynekologické ambulance 

s.r.o. 

Centrum lé�ebné rehabilitace 
s.r.o. 

Riegrova 1279/14 zdravotnictví s.r.o. 

Dagmar Fialová Tržní nám�stí 860/2 rehabilitace-praxe FO 
Kojenecký ústav Husova 1076/91  p.o. 
Lé�ebná rehabilitace - SOMA Tržní nám�stí 860/1 �innosti související se zdravotní pé�íFO 
Lékárna U Muzea Masarykova 699/9 maloobchod s farmaceutickými 

p�ípravky 
s.r.o. 

Logopedie klinická -
Janoušková Z.Mgr. 

Masarykova 699/9  FO 

Medicentrum s.r.o. Masarykova 699/9 poliklinika s.r.o. 
MUDr.  Jozefína Mindžáková Masarykova 699/9 pediatr FO 
MUDr. Dagmar Švorcová Husova 1290/75 praktický léka� TU FO 
MUDr. Ivana N�me�ková Masarykova 699/9 pediatr FO 
MUDr. Ivana Vytisková Masarykova 699/9 neurolog FO 
MUDr. Jitka Unzeitigová Masarykova 699/9 rehabilitace FO 
MUDr. Josef Holoubek Husova 245/76 stomatolog FO 
MUDr. Josef Ku�era Masarykova 699/9 stomatolog FO 
MUDr. Martin Zítek Husova 641/43 praktický léka� FO 
MUDr. Petr Richter, CSc Husova 245/76 gastroenterologické centrum FO 
MUDr. Vojt�ch Kotek Riegrova 1279/14   rehabilitace, masáže, FO 
MUDr. Vorlová Hana Masarykova 9 psychiatr pro d�ti a mládež FO 
MUDr. Dagmar Kadlasová Masarykova 699/9 stomatolog FO 
MUDr. Jana Michalí�ková Masarykova 699/9 praktický léka� - dosp�lí FO 
MUDr. Ji�í T�eš�ák Masarykova 699/9 ortoped FO 
MUDr. Jitka Mertzová Na okruhu 884/7 stomatolog FO 
MUDr. Milena Francová Masarykova 9 stomatolog FO 
Premedis s.r.o. Masarykova 699/9 nestátní zdravotnické za�ízení.- 

laborato� ochrany a podpory zdraví 
s.r.o. 

Regionální dobrovolnické 
centrum Ješt�d 

B�ezová alej 1305/4 práce s dobrovolníky- senio�i, 
nemocnice 

o.s. 

Rehabilitace lé�ebná- 
Kratzmannová Kamila 

Tržní nám. 1338 rehabilitace FO 

REVA o.p.s Vrbova 796/4 pé�e o seniory o.p.s 
Revmatolog MUDr. Josef 
Suchomel 

Na Po�í�í 546 revmatolog FO 

Revmatolog MUDr. Simona 
Richterová  

Riegrova 1279/14 revmatolog FO 

Stoma -H,  v.o.s Husova 29/1 komplexní pé�i v oblasti dentálního 
zdraví 

s.r.o. 

Stoma- Hygienos s.r.o. Husova 29/1 komplexní pé�i v oblasti dentálního 
zdraví 

s.r.o. 

Zdravotní dopravní služba KEIL 
Liberec-soukromá 

Masarykova 699/9 p�eprava pacient� FO 

Zubní léka� Dašková Helena 
MUDr.  

Husova 1290/75 stomatolog FO 

Zdroj: Statutární m�sto Liberec, ARES 
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Kooperationsprogramm 
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020 

 
Kooperationsvertrag 

zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/n  

  

Program spolupráce 
Česka republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

 
Smlouva o spolupráci 

mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery  
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Auf Grundlage  
 
• Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Ge-
samthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

• Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Ko-
häsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347 
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonde-
ren Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,  

• Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstüt-
zung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie 

• auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und 
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene 
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Na základě  
 
• Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném roz-
počtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední 
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle In-
vestice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolu-
práce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a 

• právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě naříze-
ní (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM) 
č. 966/2012, v platném znění  

• Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č. 
2014TC16RFCB017), v platném znění a 

• Společného realizačního dokumentu, v platném znění 
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sung, 
• des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen 
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017), 
in der jeweils geltenden Fassung und 

• des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fas-
sung  

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperati-
onspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benann-
ten Projekts geschlossen. 
 

 se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními part-
nery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci. 

 

Lead-Partner  Lead partner  
     

Firma / Einrichtung  Firma / instituce  

Statutärische Stadt Liberec  Statutární město Liberec 
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Tibor Batthyány, Oberbürgermeister   Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec 

     

Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort  

 Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

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

Projektpartner  Projektový partner  
       

Projektpartner 1   Projektový partner 1 
     

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Hillersche Villa gGmbH  Hillersche Villa gGmbH 
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  

Jens Hommel,   Jens Hommel,  
     

Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Klienebergerplatz 1, 02763, Zittau  Klienebergerplatz 1, 02763, Zittau  
       

 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.   

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2   Projektový partner 2 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Kulturfabrik Meda  Kulturfabrik Meda 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Thomas Pilz, Geschäftsführung Kulturfabrik GbR  Thomas Pilz,  
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Hainewalder Straße 35, 02763, Mittelherwigsdorf  Hainewalder Straße 35, 02763, Mittelherwigsdorf 
       

 

Projektpartner 3   Projektový partner 3 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

       Spolek "Zachraňme Kino Varšava" 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Ondřej Pleštil  Ondřej Pleštil, člen představenstva 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Frýdlantská 285/16, 46001, Liberec  Frýdlantská 285/16, 46001, Liberec 
       

Projektpartner 4   Projektový partner 4 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

x  x 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
x  x 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

x  x 
       

 
 
 

Präambel 
 
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement 
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu 
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel 

 Preambule  
 
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting 
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU, 
vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci pro-
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und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Pro-
jekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber 
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des 
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen 
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige 
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen 
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine 
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen 
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist 
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Pro-
jektpartner/n. 

jektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead part-
ner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové 
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa 
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní 
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead part-
nerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového 
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spo-
lupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem 
a projektovým partnerem / projektovými partnery. 

 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel) 
 

 § 1 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu) 
 

 Kino hoch drei   Kino na třetí 

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich 
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung 
Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch 
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird. 
 

 Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují 
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní 
dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům 
na vědomí. 
 

 

§ 2 
Projektzusammenarbeit 

 
1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Er-

arbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben. 
 

 § 2 
Spolupráce v rámci projektu 

 
1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu, 

uvedeného v § 1. 

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Pro-
jekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten 
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperati-
onspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben 
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind 
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hin-
sichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.  

 

 2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti pro-
jektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na 
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera 
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jed-
notlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projekto-
vé žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich 
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně zá-
vazné. 

3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Ab-
schluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen. 

 3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat 
vhodným způsobem i po ukončení projektu. 
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§ 3 
Antragsverfahren 

 
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene 

Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen. 

 § 3 
Postup p ři podávání žádostí 

 
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolu-

práci je jednou z příloh projektové žádosti. 
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche 

Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des 
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfah-
rens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

 2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout 
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou po-
třebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí 
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den 
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt voll-
umfänglich zur Kenntnis. 

 3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové part-
nery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném roz-
sahu s jejím obsahem. 

4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die 
Ablehnung des Projektantrags. 

 4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové part-
nery o zamítnutí projektové žádosti. 

 
 

§ 4 
Projektförderung 

 
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen. 

 § 4 
Podpora projektu 

 
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung 
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in 
Betracht kommen. 

 2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicháze-
jí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí do-
tace. 

 
 

§ 5 
Vertretung der Projektpartner, Haftung 

 
1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevoll-

mächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten 
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung 
beteiligten Stellen zu vertreten. 

 § 5 
Zastupování projektových partner ů, odpov ědnost za škodu 

 
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují 

a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného 
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se 
na řízení programu. 

2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie 
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdoku-
ment sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle 
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperati-
onspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht da-
raus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er die-
sen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen. 

 2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpi-
sy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného reali-
začního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povo-
lení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen 
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi / 
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit. 

3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertrag-
lichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zu-

 3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen 
z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost 
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wendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen 
Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen. 

lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projek-
tového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla. 

4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln, 
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfal-
lenden Betrag der Förderung.1 

 4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení do-
tačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead 
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.1 

 
 

§ 6 
Pflichten der Kooperationspartner 

 
Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet, 

 § 6 
Povinnosti koopera čních partner ů 

 
Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni, 

1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwen-
dungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen, 

 1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí 
dotace, které se ho/jich týkají, 

2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landes-
sprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen2, 

 2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady, 
které jsou nutné pro vyúčtování2, 

3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e 
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt 
unter Angabe des Datums zu unterrichten, 

 3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/ 
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu 
s uvedením příslušného data, 

4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn 
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt än-

dert oder  
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachver-

halte vorliegt, 

 4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud: 
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo 
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď 

smlouvy), 
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europä-

ischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen  Seite aus-
schließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher 
Bestimmungen gesetzlich3 verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum 
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel 
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der 
tschechischen  Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

 5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské 
právní předpisy v platném znění. Na německé  straně toto ustanovení platí 
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zá-
konem o zadávání veřejných zakázek3. Ve všech ostatních případech je 
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné 
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české  straně je nutno dodržet 
příslušné předpisy v platném znění. 

 

                                                
1 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
2 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
3 §§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – 
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabege-
setz – SächsVergabeG)). 
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§ 7 
Belegprüfung und Auszahlung 

 

 § 7 
Kontrola doklad ů a výplata prost ředků 

 

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung not-
wendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz 
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages). 

 1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčto-
vání, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této 
smlouvy). 

2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in 
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen. 

 2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají 
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace. 

3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel un-
abhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der 
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen 
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähi-
gen Betrag zur Prüfung vor. 

 3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků ne-
závisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke 
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupis-
kou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené 
v soupisce. 

4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis so-
wie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der 
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Pro-
jektpartner zur Information. 

 4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má 
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partne-
rovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi. 

5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der 
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden 
Anteil der Fördermittel weiter4. 

 5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead 
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému 
projektovému partnerovi / projektovým partnerům4. 

 

§ 8 
Abschluss des Projektes 

 
1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die 

Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar 
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen5 bei der SAB ein. 
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach 
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der ab-
schließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen. 

 § 8 
Ukon čení realizace projektu 

 
1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projek-

tu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými 
podklady5 předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním 
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po 
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů. 

2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchge-
führten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte erge-
ben sich aus dem Projektantrag. 

 2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead 
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále 
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům. 
 

 

                                                
4 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
5 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
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§ 9 
Kürzungsvorbehalt 

 
1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallen-

den Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch 
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus. 

 § 9 
Výhrada krácení dotace 

 
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům 

úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíra-
ných specifických poplatků apod. 

2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den 
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Be-
trag an den betroffenen Projektpartner weiter. 

 2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému 
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou 
bankou. 

3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleiben-
den Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB 
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung 
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rück-
forderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforde-
rung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist 
den Betrag unverzüglich an die SAB. 
 

 3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající 
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová 
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner, 
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku le-
ad partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících 
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto 
částku Saské rozvojové bance. 

 
 

§ 10 
Kündigung des Vertrages 

 
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren 

Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus 
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem 
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in 
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn 
 

 § 10 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jed-

nomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhů-
ta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit 
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný 
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž 

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,  a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace, 
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens beantragt wurde, 
 b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho 

z kooperačních partnerů, 
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere 

durch unzutreffende Angaben, erlangt hat, 
 c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně, 

zejména na základě nepravdivých údajů, 
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektan-

trages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förde-
rung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projek-
tantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hier-
von gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungs-
leistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der An-
tragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Aus-
gaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben 
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig. 

 d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt 
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projek-
ty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové 
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu 
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Ty-
to výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů 
kooperačního partnera, u kterého vznikly. 
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e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzei-
tig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich 
abweicht, 

 e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho 
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených 
v žádosti, 

f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsver-
trag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder ge-
gen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt, 

 f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel 
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způ-
sobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy 
o poskytnutí dotace, 

g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Vorausset-
zungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht 
erfüllt werden. 

 g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se 
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci. 

2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses 
Vertrages zu unterrichten. 

 2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku 
o odstoupení od této smlouvy. 

3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den 
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw. 
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projekt-
durchführung gewährleistet werden kann. 

 3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat 
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partne-
ry nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partne-
ry, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu. 

4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein 
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos 
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat. 

 4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi 
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho ko-
operačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za 
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti. 

 
 

§ 11 
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner 

 
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB ge-

genüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Förder-
mittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen. 

 § 11 
Vymáhání dota čních prost ředků od projektových partner ů 

 
1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Sas-

kou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen 
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi. 

2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück, 
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen 
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel.6 Vorstehender Satz 
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projekt-
partner. 

 2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí 
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo6, ve 
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta za-
kládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi. 

 
 

                                                
6 Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpart-

ner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči 
Svobodnému státu Sasko. 
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§ 12 
Verzinsung der Rückforderung 

 
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar 

 § 12 
Zúro čení vymáhaných dlužných částek 

 
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice 

a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen ei-
nes Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens 

 a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho 
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení. 

b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.  b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi 
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 

1303/2013. 
 2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení 

(ES) č. 1303/2013. 
 

§ 13 
Aufbewahrungspflichten 

 
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbele-
ge auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen 
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum 
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist 
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der 
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.  
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege 
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit. 
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinba-
ren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbe-
wahrungsfrist. 

 § 13 
Povinnosti archivace doklad ů 

 
Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávně-
ného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto 
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stano-
vena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojo-
vé banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání pro-
středků. 
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů. 
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery. 
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokla-
dů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové 
lhůtě pro archivaci dokladů. 

 

§ 14 
Auskunftspflicht 

 
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den 

beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechi-
schen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwick-
lung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprü-
fungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu er-
teilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren. 

 § 14 
Informa ční povinnost 

 
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Ev-

ropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sas-
ko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové ban-
ce, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným 
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjek-
tů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů 
a dokladů o činnosti. 

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der 
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflich-
tet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht. 

 2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, 
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti. 
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§ 15 
Prüfungsrecht 

 
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat 
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen 
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der 
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in 
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ord-
nungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie 
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen 
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner 
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten je-
weils ein Betretungsrecht ein. 
 

 § 15 
Kontrolní právo 

 
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném 
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, ja-
kož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České re-
publiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů 
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat na-
hlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie. 
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři 
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky 
a do svých objektů. 

 

§ 16 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine 
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine 
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie 
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in 
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten. 

 § 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo čás-

tečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních 
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu ne-
dostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní stra-
ny zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, ja-
kou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčin-
nosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku 
v právní úpravě. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 

 2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud 
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze 
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu. 

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner 
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist Tschechische Republik. 

 3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní 
příslušnost je Česká republika. 

4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.  4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiter-
verfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist. 

 5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností, 
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí koope-
račních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu. 

 
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung er-

gänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Re-
gelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die 
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig. 
 

 6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustano-
veními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu 
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16. 
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§ 17 
Ergänzende Vereinbarungen (optional) 

 
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen 
vornehmen] 

 § 17 
Doplňující ujednání (volitelná) 

 
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení] 

Nicht relevant.  Nerelevantní. 

 

Unterzeichnung durch den Lead-Partner  Podpis lead partnera  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Liberec, 4. 4. 2016  

 

Liberec, 4. 4. 2016  

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Tibor Batthyány  Tibor Batthyány 
 

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner  Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partner ů 
     

Projektpartner 1   Partner projektu 1  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Zittau, 4. 4. 2016  

 

Zittau, 4. 4. 2016  

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Jens Homme  Jens Hommel 
 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.   

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2  Projektový partner 2  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Mittelherwigsdorf, 4. 4. 2016 

 

Mittelherwigsdorf, 4. 4. 2016 

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Thomas Pilz  Thomas Pilz 
 

Projektpartner 3  Projektový partner 3  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Liberec, 4. 4. 2016 

 

Liberec, 4. 4. 2016 

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Ondřej Pleštil  Ondřej Pleštil 
 

Projektpartner 4  Projektový partner 4  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

x 

 

x 

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

x  x 
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Dohoda o umíst�ní STL plynovodní p�ípojky 
pro CNG stanici 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“ 

RWE Energo, s.r.o. 
se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, Praha 9 
I�: 251 15 171 
DI�: CZ251 15 171 
Zastoupená Ing. Zde�kem Kaplanem,  jednatelem a Ing. Lukášem Roubí�kem Ph.D., 
jednatelem  
spole�nost je zapsána v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 50971 

     dále jen „RWE“ 

       I.  
    P�edm�t dohody 

Touto dohodou si její smluvní strany upravují práva a povinnosti p�i budoucím 
umíst�ní STL plynovodní p�ípojky pro CNG stanici na pozemcích SML p.�. 
730/2, 733/7, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 747/3 v k.ú. Staré Pavlovice. 

II. 
Závazky smluvních stran 

1. RWE se zavazuje k tomu, že umíst�ní STL plynovodní p�ípojky pro CNG 
stanici bude realizováno podle varianty �. 2 viz. dle grafického znázorn�ní 
p�ílohy �. 1 této smlouvy. 

2.  SML a RWE se zavazují k tomu, že b�hem projek�ních prací budou 
koordinovat zám�ry umíst�ní STL plynovodní p�ípojky a ploch vymezených 
k maximálnímu prostorovému uspo�ádání navrhované k�ižovatky.   

3. SML vydá bezodkladn� souhlas s uložením STL plynovodní p�ípojky pro CNG 
stanici na pozemcích SML p.�. 730/2, 733/7, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 747/3 
v k.ú. Staré Pavlovice. 

III. 

Prohlášení stran 

Ob� strany této dohody se v dobré ví�e dohodly na umíst�ní STL plynovodní 
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p�ípojky pro CNG stanici na pozemcích SML. Dále se ob� strany dohodly o 
zp�sobu budoucího nakládání s pozemky ve vlastnictví SML, na které bude 
z�ízeno v�cné b�emeno. 

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 
ustanovením zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník. 

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

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 Rady m�sta Liberce �. …….. ze 
dne 22.3.2016.  

P�íloha �. 1: 

Situace vedení STL plynovodu v�etn� umíst�ní CNG stanice v areálu �SPHM s vyzna�ením ploch pro 
dopravní napojení pr�myslové zóny sever.  

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

       ______________________             _______________________ 
  Ing. Zden�k Kaplan                                                         Tibor Batthyány 
          jednatel                                                                 primátor m�sta Liberec 
  RWE Energo, s.r.o.  

                     
V …………… dne ………. 

______________________ 
Ing. Lukáš Roubí�ek, Ph.D. 
         Jednatel 
   RWE Energo, s.r.o. 

Příloha usnesení č. 229/2016



Příloha usnesení č. 230/2016



Příloha usnesení č. 230/2016



Dohoda o vymíst�ní parovodu z koryta �eky 
Lužické Nisy – „Revitalizace CZT Liberec – 

GreenNet U�S 2 – TN M�sto“  

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“ 

a 

Teplárna Liberec, a.s. 
se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
I�:  62241672 
DI�: CZ62241672 
zastoupená Ing. Jitkou Hol�ákovou, MBA., místop�edsedou p�edstavenstva a  
Ing. Vladimírem Pitínem, �lenem p�edstavenstva  

     Dále jen „Teplárna“ 

       I.  
    P�edm�t dohody 

Touto dohodou si její smluvní strany upravují práva a povinnosti p�i budoucím 
umíst�ní horkovodu 2x DN 250 na pozemcích SML p.�. 4905/1 4905/2 4905/5, 
4905/6, 4982/1, 5236/2, 5244/4, 5937, 5938/1, 5941, 6160/1, 6160/5, 4940/1, 
4940/5, 4959/1, 4982/7, 5202/1, 5202/2 a 5202/3 v k.ú. Liberec. 

II. 
Závazky smluvních stran 

1. Teplárna se zavazuje k tomu, že umíst�ní nového horkovodu 2x DN 250 
v rámci akce:  „Revitalizace CZT Liberec – GreenNet U�S 2 – TN M�sto“
bude realizováno podle varianty liniového vedení dle grafického znázorn�ní 
p�ílohy �. 1 této smlouvy. 

2.  SML a Teplárna se zavazují k tomu, že b�hem projek�ních prací i samotné 
realizace budou koordinovat zám�ry umíst�ní nového horkovodu 2x DN 250 se 
stávající významnou cyklostezkou Odra – Nisa a že dojde k minimálnímu 
omezení pr�jezdnosti v úseku st�etu vymíst�ní parovodu s touto cyklostezkou  a 
to zejména v míst� pr�chodu mezi korytem �eky Nisy a oplocení areálu DTZ 
a.s. od konce zahrádká�ské kolonie až ke komunikaci Sokolská. V p�ípad�, že 
nebude možné zajistit pr�chodnost území, je nutné p�edem dohodnout a 
vyzna�it alternativní objízdné trasy a to jak pro p�ší, tak i pro cyklisty atd.   
Realizace akce vymíst�ní parovodu z koryta �eky Nisy bude dále koordinována 
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s nov� plánovanou komunikací, která je sou�ástí vnit�ního m�stského okruhu – 
propojení Jungmannova – Sokolská. Tato komunikace je navržena v návrhu 
nového Územního plánu a doposud na ní nebyla zpracována žádná projektová 
dokumentace, pouze byla prov��ena reálnost investice (umíst�ní). Je 
p�edpoklad, že tato nová komunikace bude v úseku vedení nového horkovodu 
mimoúrov�ová a vedena na pilí�ích, �ímž by nem�lo dojít k p�ímému st�etu 
obou zám�r�. V p�ípad�, že by došlo k budoucímu st�etu obou zám�r� a bylo by 
t�eba provést úpravy na vedení horkovodu, jednalo by se o vyvolané náklady ze 
strany investora dopravní infrastruktury.   

3. Trasa horkovodu u ulice Okružní bude navržena mimo pozemek p.�. 4905/2 
v k.ú. Liberec (park Okružní). V p�ípad� nutnosti bude tento pozemek   zasažen 
pouze v jeho severní �ásti a plynn� tak naváže na pokra�ování trasy v ulici 
Wintrova. Tímto dojde k eliminaci stavební �innost na plochách s rekrea�ním 
potenciálem, jakou je i tato parková plocha. Veškerá zele�, která bude b�hem 
stavby poškozena, bude zhotovitelem nahrazena na vlastní náklady. Náhradní 
výsadba bude odpovídat stejným parametr�m a sadovnickým hodnotám jako je 
u d�evin stávajících. Pracovní pruh dle p�iložených podklad� bude o ší�i 4 m, 
tzn. že v p�ípad� zasažení ko�enové zóny okrasných t�ešní, budou tyto 
nahrazeny. V p�ípad� zasažení parkových cest, obrub a mobiliá�e bude 
postupováno shodn�. V bezprost�ední blízkosti p�ítomných d�evin nebude 
skladován žádný stavební materiál a nebude docházet k nadm�rnému utužování 
povrchu pojížd�ním t�žké stavební techniky. Po celou dobu provád�ní 
stavebních prací budou dodrženy Podmínky zásah� do zelen� dle p�ílohy �. 2 
této Dohody. . Veškerá zele� dot�ená stavbou bude obnovena, tzn. terén bude 
urovnán, zbaven všech stavebních materiál�, ohumusován a zatravn�n. 

4. SML vydá bezodkladn� souhlas s uložením horkovodu 2x DN 250 na 
pozemcích SML p.�. 4905/1 4905/2 4905/5, 4905/6, 4982/1, 5236/2, 5244/4, 
5937, 5938/1, 5941, 6160/1, 6160/5, 4940/1, 4940/5, 4959/1, 4982/7, 5202/1, 
5202/2 a 5202/3 v k.ú. Liberec. 

5.

III. 

Prohlášení stran 

Ob� strany této dohody se v dobré ví�e dohodly na umíst�ní nového horkovodu 2x 
DN 250 v rámci akce: „Revitalizace CZT Liberec – GreenNet U�S 2 – TN 
M�sto“ na pozemcích SML. Dále se ob� strany dohodly o zp�sobu budoucího 
nakládání s pozemky ve vlastnictví SML, na které bude z�ízeno v�cné b�emeno. 

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 
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ustanovením zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník. 

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

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 Rady m�sta Liberce �. …….. ze 
dne 22.3.2016. 

P�íloha �. 1: 

Situace – vedení stávajícího parovodu (ur�ený k demontáži) a výstavba nového horkovodu  

P�íloha �. 2: 

Podmínky zásahu do ve�ejné zelen�

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 

Příloha usnesení č. 230/2016



 7

Příloha č.2 Návrh smlouvy o výpůjčce 
 

SMLOUVA O VÝP ŮJČCE 
č.  

I. 
Účastníci smlouvy 

 
Statutární město Liberec 
Náměstí Dr.E.Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, pověřené zastupováním funkce 
vedoucího odboru ekologie a veřejného prostoru 
IČ: 00262978 
(dále jen půjčitel) 
 
a  
 
Titul, Příjmení, Jméno 
Ulice, PSČ, MČ 
Datum narození:  
Stanoviště: …………………………………………………………. 
(dále jen vypůjčitel)  

 
uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 

zákoník“)  

 
II. 

Předmět a účel smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je výpůjčka kompostéru, výrobní značky JRK (dále jen „předmět 
výpůjčky“). 
Evidenční číslo: …….. 
Pořizovací cena za 1 ks kompostéru je …… (cena je včetně DPH, dopravy, rozvozu). 
Tato výpůjčka byla podle podmínek uložených zákonem č.128/2000 Sb., o obcích schválena  
na zasedání Rady města Liberec dne 22.3.2016, usnesením č. …./2016.      
Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání předmět výpůjčky za úče-
lem podpory domácího kompostování biologického odpadu. 

                        

III. 
Práva povinnosti smluvních stran 

 
1/ Vypůjčitel bude předmět výpůjčky bezplatně používat po dobu 5 let, od data podepsání 
smlouvy, na sjednaném stanovišti (viz adresa), a to v souladu s Plánem odpadového hospo-
dářství města Liberce - závazná část, cíl 1.3. Upřednostnění kompostování před jinými for-
mami nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad. Po uplynutí této lhůty přechází 
kompostér do vlastnictví vypůjčitele. 
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2/ Vypůjčitel je povinen kompostér používat pouze k domácímu kompostování biologického 
odpadu, pro který je určen a udržovat jej v provozuschopném stavu. Dále je povinen chránit 
věc před jakýmkoliv poškozením, ztrátou nebo zničením. 
3/Vypůjčitel prohlašuje, že jej půjčitel seznámil se zvláštními pravidly, která je třeba při uží-
vání předmětu výpůjčky zachovávat. 
4/ Případné poškození nebo ztrátu kompostéru je vypůjčitel povinen neprodleně písemně 
oznámit na oddělení odpadového hospodářství statutárního města Liberec nebo na tel: 485 
243 456. 
5/ Vypůjčitel nesmí přenechat věc, která je předmětem této smlouvy k užívání jinému subjek-
tu. 
6/ Vypůjčitel nese odpovědnost za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty nebo zničení a 
jiné újmy na věci, která je předmětem podle této smlouvy, způsobené užíváním, které není 
v souladu s účelem vymezeným touto smlouvou. 
7/ Pokud vypůjčitel nebude moci nebo chtít pokračovat v domácím kompostování biologické-
ho odpadu, je povinen kompostér neprodleně vrátit půjčiteli očištěný a vymytý. V případě 
trvalého poškození nebo zničení kompostéru vypůjčitel uhradí půjčiteli plnou výši pořizovací 
ceny uvedené v článku II. této smlouvy. 
8/ Vypůjčitel umožní půjčiteli, aby kdykoliv po dobu 5 let od výpůjčky provedl kontrolu uží-
vání kompostéru v souladu s výše uvedenými povinnostmi. 

  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1/ Půjčitel předává vypůjčiteli kompostér ve stavu způsobilém k řádnému užívání v počtu 1 
ks. Vypůjčitel podpisem smlouvy potvrzuje, že převzal 1 ks kompostéru ve stavu způsobilém 
k užívání. 
2/ Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš-
nými ustanoveními občanského zákoníku. 
3/ Smlouva se vyhotovuje ve třech originálech (1x vypůjčitel, 2x půjčitel). 
4/ Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky. 
5/ Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
6/ Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách  
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

 

V Liberci dne …………….. 

 

Za půjčitele:                                                                           Za vypůjčitele: 

 

 

 Ing. Lucie Sládková                      příjmení jméno 

pověřené zastupováním funkce vedoucího 

   odboru ekologie a veřejného prostoru 
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Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 
2015 

 
Projekt č. 1, smlouva č. 09/15/0162 
Žadatel: Klub prosperity a tvořivosti, z. s. 
Název projektu: EKOFESTIVAL – Greenfest Liberec 
Rozpočet projektu:               89 450,00 Kč 
Požadavek na dotaci:  54 300,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   54 300,00 Kč 
Skutečné náklady na projekt:       103 063,25 Kč    
Spoluúčast příjemce:   49 185,25 Kč 
Čerpání dotace:    53 878,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:       422,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 2, smlouva č. 09/15/0164 
Žadatel: 4-01 ZO České speleologické společnosti 
Název projektu: Hanychovská jeskyně a její tajemství 
Rozpočet projektu:               20 000,00 Kč 
Požadavek na dotaci:  15 500,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   15 500,00 Kč 
Skutečné náklady na projekt:         20 316,00 Kč    
Spoluúčast příjemce:     5 734,00 Kč 
Čerpání dotace:    14 582,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:       918,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 3, smlouva č.  09/15/0163  
Žadatel: ZO ČSOP Armillaria  
Název projektu: Clean up 2015 na Liberecku 
Rozpočet projektu:               53 000,00 Kč   
Požadavek na dotaci:             30 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   30 000,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:         60 211,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:             30 211,00 Kč  
Čerpání dotace:              30 211,00 Kč  
Zůstatek, vráceno SML:                           0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 7, smlouva č. 9/15/0165 
Žadatel: Český svaz včelařů, okresní organizace Liberec (OV a ZO ČSV Li-
berec) 
Název projektu: Nutnost léčení včel pro zachování jejich vlivu na přírodu 
Rozpočet projektu:    131 811,00 Kč  
Požadavek na dotaci:                  50 000,00 Kč 
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Dotace Ekofondu:                               50 000,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:  133 873,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:    83 873,00 Kč 
Čerpání dotace:                           50 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                             0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 9, smlouva č. 9/15/0166 
Žadatel: Zahrádka Liberec, z. s. 
Název projektu: První komunitní zahrada v Liberci – 2. fáze – vybudování odpočinkové zó-
ny 
Rozpočet projektu:               48 000,00 Kč   
Požadavek na dotaci:             38 400,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   38 400,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:        49 408,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:  11 008,00 Kč 
Čerpání dotace:              38 400,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                           0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 10, smlouva č. 09/15/0159 
Žadatel: Jizersko - ještědský horský spolek 
Název projektu: Obnova turistické stezky na Jizeru 
Rozpočet projektu:                 268 395,27 Kč    
Požadavek na dotaci:   60 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:         60 000,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:       302 711,85 Kč 
Spoluúčast příjemce:            242 711,85 Kč 
Čerpání dotace:              60 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                           0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 11, smlouva č. 9/15/0172  
Žadatel: Recyklohraní, o.p.s.  
Název projektu: RECYKLACE HROU – výjezdní program pro školy 
Rozpočet projektu:               37 160,00 Kč   
Požadavek na dotaci:             25 660,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   25 660,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:         45 175,52 Kč 
Spoluúčast příjemce:  20 712,86 Kč 
Čerpání dotace:              24 462,66 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                    1 197,34 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č. 13, smlouva č.  09/15/0167 
Žadatel: ZO ČSOP Armillaria  
Název projektu: Soutěž dětí na školách v recyklaci odpadu 
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Rozpočet projektu:               52 000,00 Kč   
Požadavek na dotaci:             40 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   40 000,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:       54 415,00 Kč     
Spoluúčast příjemce:           14 415,00 Kč  
Čerpání dotace:                       40 000,00 Kč              
Zůstatek, vráceno SML:                         0,00 Kč     
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 22, smlouva č.  09/15/0161 
Žadatel: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje 
Název projektu: Péče o lokality Ruprechtický cvičák, Vesecké údolí a Lesík Opičák 2015 
Rozpočet projektu:               85 000,00 Kč   
Požadavek na dotaci:             70 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   70 000,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:        86 536,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:  20 536,00 Kč 
Čerpání dotace:              70 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                           0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 25, smlouva č. 9/15/0160 
Žadatel: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 
Název projektu: Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v Liberci 
Rozpočet projektu:               70 000,00 Kč   
Požadavek na dotaci:             70 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   70 000,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt: 70 012,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:       452,00 Kč 
Čerpání dotace:              69 560,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                       440,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 27, smlouva č. 09/15/0168 
Žadatel: Základní škola Liberec, Kaplického 384, p. o. 
Název projektu: Revitalizace školních záhonů  
Rozpočet projektu:    15 500,00 Kč  
Požadavek na dotaci:  11 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   11 000,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:  17 095,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:    7 529,00 Kč 
Čerpání dotace:      9 566,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                   1 434,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č. 28, smlouva č. 09/15/0168 
Žadatel: Základní škola Liberec, Kaplického 384, p. o. 
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Název projektu: Údržba školních záhonů  
Rozpočet projektu:      8 400,00 Kč  
Požadavek na dotaci:    8 400,00 Kč 
Dotace Ekofondu:     8 400,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt:    8 603,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:       541,00 Kč 
Čerpání dotace:      8 062,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                       338,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 29, smlouva č. 09/15/0173 
Žadatel: Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o. 
Název projektu: Vrbové hrátky   
Rozpočet projektu:    40 612,50 Kč  
Požadavek na dotaci:  40 612,50 Kč 
Dotace Ekofondu:   40 612,50 Kč  
Skutečné náklady na projekt:  40 612,50 Kč 
Spoluúčast příjemce:           0,00 Kč 
Čerpání dotace:    40 612,50 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                           0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 31, smlouva č. 09/15/0170 
Žadatel: Základní a mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. 
Název projektu: Komu se nelení, tomu se zelení 
Rozpočet projektu:                   84 200,00 Kč   
Požadavek na dotaci:             84 200,00 Kč 
Dotace Ekofondu:   84 200,00 Kč  
Skutečné náklady na projekt: 84 262,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:    2 633,00 Kč 
Čerpání dotace:   81 629,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                   2 571,00 Kč     
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
Projekt č . 32, smlouva č. 09/15/0169 
Žadatel: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Radovánka 
Název projektu: Pionýři pro Zahradu 
Rozpočet projektu:     48 550,00 Kč    
Požadavek na dotaci:  38 840,00 Kč    
Dotace Ekofondu:                            0,00 Kč, i přes výzvy nebyla podepsána smlouva 
Skutečné náklady na projekt: 0,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:  0,00 Kč   
Čerpání dotace:   0,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                  0,00 Kč  
Zpráva včetně všech dokladů: Nebyla podepsána smlouva, dotace nebyla poskytnuta, pří-
jemce dotace s poskytovatelem vůbec nekomunikoval. Opakované výzvy telefonicky, e-
mailem i písemně. 
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Projekt č. 33, smlouva č. 09/15/0174 
Žadatel: Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, p. o. 
Název projektu: Zeleň pro děti 
Rozpočet projektu:     29 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:  28 000,00 Kč    
Dotace Ekofondu:                            28 000,00 Kč 
Skutečné náklady na projekt: 40 842,00 Kč 
Spoluúčast příjemce:  12 848,00 Kč   
Čerpání dotace:   28 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                           0,00 Kč  
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
 
 
R e k a p i t u l a c e 
  
1) Do uzávěrky výzvy o poskytnutí dotací z Ekofondu SML dne 2. 6. 2014 bylo přihlášeno 

33 projektů. Obdržené projekty obsahovaly všechny nezbytné doklady nutné k přijetí 
žádosti o dotaci. 

 
2)  Celkové náklady na všech 33 projektů činily 3 722 789,77 Kč. 

 
            Požadavek na dotace dosahoval částky 2 377 984,50 Kč. 
 

V roce 2015 bylo možné z Ekofondu SML rozdělit: 800 000,00 Kč 
 

Po jednotlivém zhodnocení každého projektu jmenovanými hodnotiteli a členy Správní 
rady Ekofondu (SREF) byla usneseními ZM č. 203/2015, 204/2015, 206/2015 a 
207/2015 rozdělena celková částka 664 912,50 Kč šestnácti řádně přihlášeným pro-
jektům.  

 
3)  U projektu č. 25 Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v Liberci, 

žadatele Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., byla podána žádost o změnu v rozpočtu 
projektu. Ohledně tohoto proběhlo mezi členy SREF hlasování, přičemž změna polož-
kové skladby rozpočtu a přesuny mezi účelovými položkami nebyla schválena.  

 
4)  Projektu č. 32/2015 „Pionýři pro zahradu“, žadatele Pionýrská skupina Radovánka 

nebyl vůbec z prostředků Ekofondu realizován. Finance nebyly příjemci dotace po-
skytnuty z důvodu, že nebylo příjemcem dotace přistoupeno k podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace; a to ani po opakovaných výzvách ze strany poskytovate-
le dotace. Jednalo se o částku 38 840,00 Kč. 

 
5) U sedmi projektů došlo k vrácení části dotace. Vratky byly požadovány z důvodu, že 

v průběhu realizace projektů došlo k chybnému čerpání účelově poskytnutých pro-
středků nebo naopak dotace na konkrétní činnost nebyla vyčerpána do výše poskytnuté 
dotace. Jednalo se o projekty č. 1 – vratka 422 Kč, č. 2 – vratka 918 Kč, č. 11 – vratka 
1 197,34 Kč, č. 25 – vratka 440 Kč, č. 27 – vratka 1 434 Kč, č. 28 – vratka 228 Kč, a 
č. 31 – vratka 2 571 Kč. Celkem tedy bylo vráceno 7 320,34 Kč.  

 
6)  Vrácení výše uvedených finančních prostředků bylo ověřeno na odboru ekonomiky a 

majetku. 
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Po odečtení vratky 7 320, 34 Kč a vyřazení projektu č. 32/2015 „Pionýři pro zahradu“, žada-
tele Pionýrská skupina Radovánka, kde dotace činila 38.840,00 Kč, bylo v roce 2015 pro po-
třebu realizace celkem 15 projektů rozdělena částka ve výši 618 752,16 Kč. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYÚČTOVÁNÍ PROJEKT Ů EKOFONDU za rok 2015

č. proj. Žadatel Název projektu
Plánované 

náklady
Dotace

Skutečné 
náklady

Čerpáno Vráceno

1
Klub prosperity a 
tvořivosti, z. s

EKOFESTIVAL – Greenfest 
Liberec 89 450,00 54 300,00 103 063,25 53 878,00 422,00

2
4-01 ZO České 
speleologické 
společnosti

Hanychovská jeskyně a její 
tajemství

20 000,00 15 500,00 20 316,00 14 582,00 918,00

3 ZO ČSOP Armillaria Clean up 2015 na Liberecku
53 000,00 30 000,00 60 211,00 30 000,00 0,00

7
Český svaz včelařů, 
okresní organizace 
Liberec 

Nutnost léčení včel pro 
zachování jejich vlivu na přírodu

131 811,00 50 000,00 133 873,00 50 000,00 0,00

9 Zahrádka Liberec, z. s.
První komunitní zahrada 
v Liberci – 2. fáze – 48 000,00 38 400,00 49 408,00 38 400,00 0,00

10
Jizersko - ještědský 
horský spolek

Obnova turistické stezky na 
Jizeru

268 395,27 60 000,00 302 711,85 60 000,00 0,00

11 Recyklohraní, o.p.s.
RECYKLACE HROU – 
výjezdní program pro školy 37 160,00 25 660,00 45 175,52 24 462,66 1 197,34

13 ZO ČSOP Armillaria
Soutěž dětí na školách 
v recyklaci odpadu 52 000,00 40 000,00 54 415,00 40 000,00 0,00

22
Asociace nestátních 
neziskových organizací 
Libereckého kraje

Péče o lokality Ruprechtický 
cvičák, Vesecké údolí a Lesík 
Opičák 2015 85 000,00 70 000,00 86 536,00 70 000,00 0,00

25
Společnost pro Jizerské 
hory, o.p.s.

Zkvalitnění plochy veřejné 
zeleně na sídlišti Kunratická v 
Liberci 70 000,00 70 000,00 70 012,00 69 560,00 440,00

27
Základní škola Liberec, 
Kaplického 384, p. o.

Revitalizace školních záhonů
15 500 11 000,00 17 095,00 9 566,00 1 434,00

28
Základní škola Liberec, 
Kaplického 384, p. o.

Údržba školních záhonů
8 400,00 8 400,00 8 603,00 8 062,00 338,00

29
Mateřská škola 
„Klubí čko“, Liberec, 
Jugoslávská 128/1, p. o.

Vrbové hrátky

40 612,50 40 612,50 40 612,50 40 612,50 0,00

31
Základní a mateřská 
škola, Liberec, 
Barvířská 38/6, p. o.

Komu se nelení, tomu se zelení

84 200,00 84 200,00 84 262,00 81 629,00 2 571,00

32
Pionýr, z. s. – Pionýrská 
skupina Radovánka

Pionýři pro Zahradu
48 550,00 38 840,00 0,00 0,00 0,00

33
Mateřská škola 
„Malínek“, Liberec, 
Kaplického 386, p. o.

Zeleň pro děti

29 000,00 28 000,00 40 842,00 28 000,00 0,00

CELKEM 1 065 578,77 664 912,50 769 248,75 618 752,16 7 320,34
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Příloha č. 1 
 
POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
jako pověřovatel 
(dále jen „SML “) 

 

Komunitní práce Liberec, o.p.s. 
se sídlem Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59 
IČ: 27275558 
zastoupená Bc. Klárou Tekelyovou, DiS., ředitelkou 
jako pověřený 
(dále jen „Podnik“ nebo „KPL “) 

 

 

I. Předmět a účel  
 

1. Komunitní práce Liberec, o.p.s. byly založeny SML za účelem poskytování obecně pro-
spěšných služeb veřejnosti spočívajících ve vytváření časově omezených pracovních příle-
žitostí pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci Úřadu prá-
ce v Liberci, a to i opakovaně, a v poskytování společensky účelných pracovních míst v 
souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
pracovní místa jsou vytvářena v součinnosti se SML a dalšími obecně prospěšnými organi-
zacemi a jsou zaměřena na úklid a údržbu veřejných prostranství a zeleně, veřejných budov 
a komunikací a jiných obdobných činností ve prospěch obce nebo ve prospěch státních ne-
bo jiných obecně prospěšných institucí na území města Liberec.  
 

2. Tímto Pověřením pověřuje statutární město Liberec Komunitní práce Liberec, o.p.s., 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II tohoto Pověření. 
Toto Pověření dále stanoví rozsah, dobu a podmínky, za nichž bude KPL tyto služby obec-
ného hospodářského zájmu poskytovat (závazek veřejné služby), a podmínky pro poskyt-
nutí vyrovnávací platby.  

 
3. Toto Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je vydáno v souladu a 

za podmínek stanovených Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie 
dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a poskytnutí finančních prostředků Podni-
ku v souladu a za podmínek stanovených tímto Pověřením je veřejnou podporou slučitel-
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nou s vnitřním trhem a nepodléhá oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o 
fungování EU.  
 
 

II. ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

 
1. Statutární město Liberec pověřuje Komunitní práce Liberec, o.p.s. k poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu spočívajících ve vytváření a udržování časově omezených 
pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, jejichž obsa-
hovou pracovní náplní je provádění úklidu a údržby veřejných prostranství a zeleně, veřej-
ných budov a komunikací a jiných obdobných obecně prospěšných činností ve prospěch 
města Liberec nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí na úze-
mí města Liberec (veřejně prospěšné práce „VPP“), a dále poskytovat osobám zaměstna-
ným na VPP poradenství, pomoc a péči s cílem zlepšení jejich sociálních kompetencí, pří-
stupu na trh práce a opětovného začlenění do trhu práce (dále jen „služby“).  

 
1.1. Pověřený Podnik se zavazuje poskytovat služby specifikované v odst. 1 tohoto článku 

v následujícím rozsahu: 
a) Podnik vytvoří a bude udržovat v ročním průměru 85 pracovních míst veřejně prospěš-

ných prací, a to v součinnosti a dle možností Úřadu práce v Liberci, 
b) pracovní místa bude obsazovat dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání ve-

denými v evidenci Úřadu práce v Liberci, 
c) bude aktivně pracovat s osobami vykonávajícími VPP např. formou poradenství 

v oblasti práce a trhu práce, řešení rodinných vztahů, pracovních záležitostí, zadlužení 
apod., s cílem zvýšení jejich sociálních kompetencí, zapojení do pracovního procesu a 
získání základních pracovních návyků, 

d)  obecně prospěšné služby bude poskytovat bezúplatně 
 
 (dále jen „závazek veřejné služby“ nebo „hlavní činnost“ ).  
 
2. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu od 1. 1. do 31. 12. 2016. 
 
3. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu dle čl. II odst. 1 tohoto Pověření 

na území statutárního města Liberec. 
 
4. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. II odst. 1 tohoto pově-
ření, nejsou předmětem závazku veřejné služby dle tohoto Pověření a nebude na ně po-
skytnuta vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“ ). 

 
5. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek stanove-
ných tímto pověřením, zakládací listinou Podniku a v souladu s příslušnými s právními 
předpisy. 
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III. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků (dotace) z veřejných 

zdrojů na úhradu nezbytných nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření. Vyrovnávací platbu ke krytí nákladů nezbytných na poskyto-
vání služeb obecného hospodářského zájmu uvedených v čl. II tohoto Pověření může zcela 
nebo zčásti poskytnout statutární město Liberec ze svého rozpočtu za podmínek uvedených 
v tomto Pověření a veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

 
2. Maximální výše vyrovnávací platby, kterou může Podnik obdržet, nesmí přesáhnout rozsah 

nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazku veřejné služby dle to-
hoto Pověření. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které Podniku 
prokazatelně vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby dle čl. II odst. 1 to-
hoto Pověření, přičemž do nákladů lze zahrnout veškeré přímé náklady na plnění závazku 
veřejné služby a odpovídající podíl nákladů společných závazku veřejné služby a doplňko-
vým činnostem.  

 
3. Pro stanovení vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z údajů uzavřené-

ho účetního období předchozích let, doplněných o předpokládané náklady a výnosy na rea-
lizaci závazku veřejné služby pro další rozpočtové období. Bližší pravidla pro stanovení 
vyrovnávací platby včetně popisu kompenzačního mechanismu a parametrů pro stanovení, 
kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby jsou upraveny v příloze č. 1 tohoto Pověření. 

 
4. Maximální vyrovnávací platba na pokrytí nákladů na plnění závazku veřejné služby pro 

rok 2016 je stanovena v předpokládané výši 13.945.133 Kč a bude případně upravena na 
základě vyúčtování skutečných nákladů a výnosů Podniku při plnění závazku veřejné služ-
by dle tohoto Pověření. Část vyrovnávací platby bude Podniku poskytnuta z rozpočtu SML 
formou dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
 
 

IV. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
 

1. Pověřený Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost, tj. činnosti spoje-
né s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle čl. II odst. 1 Pověření, a pro 
doplňkovou činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů.  

 
2. Podnik odpovídá za řádné a oddělené sledování použití finančních prostředků poskytnu-

tých jako vyrovnávací platba v účetnictví a za její správné vyúčtování. Podnik ve svém 
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účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých v souvislosti 
s plněním závazku veřejné služby a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých 
v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 

 
3. Finanční prostředky poskytnuté Podniku jako vyrovnávací platba na plnění závazku veřej-

né služby dle čl. II odst. 1 Pověření smí být použity pouze a výhradně na úhradu nákladů 
hlavní činnosti, tj. na náklady vzniklé při poskytování služeb obecného hospodářského zá-
jmu dle tohoto Pověření.  

 
4. Podnik je povinen předložit statutárnímu městu Liberec průběžné vyúčtování vyrovnávací 

platby k 30.6.2016, a to nejpozději do 31.7.2016. Podnik je povinen předložit roční vy-
účtování vyrovnávací platby ke dni 31.12.2016, a to nejpozději do 28.2.2017. Podnik je ve 
vyúčtování povinen prokázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk 
vzniklé v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti.  

 
5. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontro-

le ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocení hospodaření Podniku a 
kontrolu vyúčtování vyrovnávací platby. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, 
která převyšuje částku stanovenou podle čl. III odst. 3 a 4 Pověření, je povinen tuto nad-
měrně vyplacenou částku vrátit na účet statutárního města Liberec nejpozději do 28. 2. 
2017. 

 
 
 

Toto Pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec č. …/… ze 
dne …2016. 

 

 

V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

  

     

 
________________________________  ________________________________ 
pověřovatel      podnik 
statutární město Liberec   Komunitní práce Liberec, o.p.s. 
Tibor Batthyány      Bc. Klára Tekelyová, DiS    
primátor města     ředitelka  
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Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 
 
 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby.  
 
1. Vyrovnávací platba 
Vyrovnávací platba se stanoví jako částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření. Čisté náklady se 
stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním 
závazku veřejné služby dle čl. II odst. 1 Pověření. 
 
2. Výnosy 
Vzhledem k tomu, že Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu bezúplatně, 
zahrnují výnosy ze služby finanční příspěvky, dotace, dary apod. z veřejných či soukromých 
zdrojů (dotace od obcí, krajů, úřadu práce, ústředních orgánů státní správy, z Evropských či 
jiných fondů, nadací, finanční dary od fyzických či právnických osob apod.).  
 
3. Náklady  
Při stanovení výše vyrovnávací platby se vycházelo z výše skutečných nákladů Podniku vyna-
ložených na poskytování služby v roce 2015. Současně se vycházelo z vnitřní metodiky Pod-
niku pro rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým činnostem, 
kdy poměr rozúčtování činí 85:15. Tyto náklady byly vyhodnoceny z hlediska pravidla hos-
podárnosti a uznatelnosti. Na základě tohoto vyhodnocení byly upraveny jednotlivé nákladové 
položky a jejich výše, které byly následně použity pro stanovení výše vyrovnávací platby pro 
rok 2016. Do odhadu nákladů pro rok 2016 byla vzata v úvahu inflace prognózovaná pro rok 
2016 ve výši 2%, dále možný růst některých spotřebitelských cen zboží či služeb a případné 
nutné nečekané náklady vzniklé v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Vzhledem 
k tomu, že nelze přesně vyčíslit jednotlivé náklady z důvodu velkého množství proměnných, 
byly pro rok 2016 stanoveny odhadem dle uvedeného postupu. Skutečné náklady organizace  
budou vyúčtovány ke dni 30.6.2016 a ke dni 31.12.2016 a vzniklé rozdíly budou 
s pověřovatelem plně vypořádány. 

 
U mzdových nákladů a zákonného sociálního pojištění se vycházelo opět z výše skutečných 
nákladů roku 2015. Tyto náklady pro rok 2016 též nelze přesně spočítat, protože na ně mají 
vliv různé faktory jako např. velká fluktuace pracovníků, jejich velmi častá nemocnost či ne-
omluvené absence, místa terénních koordinátorů částečně financovaných z úřadu práce, která 
nejsou vždy obsazena, a další. Z tohoto důvodu byly tyto náklady pro rok 2016 stanoveny 
odhadem. Vzhledem k tomu, že i tyto náklady podléhají přesnému vyúčtování 2x ročně, jak je 
uvedeno výše, budou případné rozdíly plně vypořádány.  

 
Pro určení výše vyrovnávací platby byly dále stanoveny podmínky pro uznatelnost jednotli-
vých nákladových položek.  
 
Uznatelné náklady 
501 spotřeba materiálu 
501/001 SM režijní materiál  - pouze nezbytně nutný materiál v cenách obvyklých   
501/002 pracovní oděvy HČ 
501/003 drobný hmotný majetek 
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- kancelářské vybavení jako např. telefon, počítače, skartovačka atd. pouze v případě 
nefunkčnosti stávajícího vybavení či v případě přechozího schválení pověřovatelem na 
základě žádosti příjemce s odůvodněním potřebnosti pořízení 

501/004 auto - pouze nezbytné standardní potřeby v cenách obvyklých 
501/005 drobný hmotný majetek OE 

- kancelářské vybavení jako např. diktafon, flash disk, kuchyňské vybavení pouze 
v případě nefunkčnosti stávajícího vybavení nebo v případě přechozího schválení po-
věřovatelem na základě žádosti příjemce s odůvodněním potřebnosti pořízení 

501/007 hygienické prostředky pro zaměstnance 
501/011 PHM 
 
511 opravy a udržování 
511/001 opravy a udržování 
511/101 auto (mytí auta pouze standardní v ceně obvyklé) 
 
512 cestovné  

- pouze dobití služební OPUS karty nebo nákup kupónu MHD v celkové výši max. 
3000 Kč za rok  

 
513 náklady na reprezentaci 

- pouze pro potřeby oficiálních jednání tj. 4x ročně ve výši 500 Kč tj. 2000 Kč za rok 
 
518 ostatní služby 
518/001 telefony 
518/002 ostatní 

- školení pouze potřebná pro výkon pověřené činnosti 
518/003 poštovné 
518/004 nájemné 
518/005 drobný nehmotný majetek 
518/006 čištění pracovních oděvů 
518/007 likvidace odpadů 
 
521 mzdové náklady* 

- případné odměny pouze s předchozím souhlasem pověřovatele 
 

*Mzdy kmenových zaměstnanců budou v roce 2016 zachovány bez navyšování v průběhu 
roku 2016 (kromě zákonných navýšení). 

 
stávající stav k lednu 2016 
 základní mzda osobní příplatek  

ředitel společnosti 31 000 Kč 6 000 Kč 2 865 Kč služ.auto 

účetní 16 200 Kč 5 000 Kč  

koordinátor 19 000 Kč 2 500 Kč  

koordinátor 14 700 Kč 4 000 Kč  

koordinátor 14 700 Kč 3 000 Kč  
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Koordinátor ÚP 14 700 Kč 2 000 Kč  

 
V průběhu roku budou přijati maximálně 2 koordinátoři částečně financovaní z ÚP, jejichž 
mzda bude shodná se mzdou stávajícího koordinátora ÚP. Změny v nákladech s tímto souvi-
sející budou s pověřovatelem plně vypořádány. 
 
524 zákonné sociální pojištění 
 
527 zákonné sociální náklady - kromě preventivní péče 
 
538 ostatní daně a poplatky 
538/001 poplatky – kromě rozhlasového poplatku 
 
549 jiné ostatní náklady (př. pojistné, bankovní poplatky) 
 
 
Neuznatelné náklady 
501 spotřeba materiálu 
501/006 reklamní předměty 
 
538 ostatní daně a poplatky 
538/002 daně (př. dálniční známka) 
 
542 ostatní pokuty a penále 
 
543 odpis nedobytné pohledávky 
 
544 úroky  
 
545 kurzové ztráty 
 
546 dary 
 
548 manka a škody 
 
Z výnosů z dotace úřadu práce byly v roce 2015 pokryty mzdové náklady a zákonné soci-
ální pojištění pracovníků veřejně prospěšných prací v celkové výši 9.875.133 Kč. Při sta-
novení vyrovnávací platby pro rok 2016 se bude z této nákladové (a současně výnosové) po-
ložky vycházet, přestože ve skutečnosti stejná být nemusí z důvodů předem neznámých pro-
měnných.  
 
Výsledná maximální výše vyrovnávací platby, při požadovaném počtu 85 pracovních míst 
veřejně prospěšných prací, byla dle výše popsaného postupu stanovena na částku 13.945.133 
Kč, což odpovídá nákladům ve výši 164.060 Kč na 1 pracovní místo veřejně prospěšných 
prací. Z toho se stanoví část vyrovnávací platby poskytnuté statutárním městem Liberec 
formou dotace ve výši 4.070.000 Kč. Všechny rozdíly zjištěné při vyúčtování vyrovnávací 
platby ke dni 30. 6. 2016 a ke dni 31. 12. 2016 budou plně vypořádány. 
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Příloha č. 2 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
č. ……………..  

 
 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
sídlo: nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec  
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Komunitní práce Liberec, o.p.s. 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 46059 
IČ: 27275558 
číslo bankovního účtu:  3295053399/0800 
zastoupené: Bc. Klárou Tekelyovou, DiS., ředitelkou 
zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, spisová značka O 167  
(dále jen „příjemce“ ) 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravi-
dlech“), tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Libe-
rec (dále jen „smlouva“). 
 
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva statutárního města Libe-

rec č. …/2016 ze dne ………. 2016 poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dota-
ce z rozpočtu poskytovatele na pokrytí nákladů vzniklých příjemci při plnění závazku ve-
řejné služby spočívajícím v poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ve-
řejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

Příloha usnesení č. 234/2016



 17

4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o 
použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve for-
mě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen "Rozhodnutí SOHZ"), a dotace poskytnutá touto 
smlouvou je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
 

I I. 
Účel a výše dotace 

 

1. Příjemce dotace byl pověřen statutárním městem Liberec závazkem veřejné služby jehož 
obsahem je poskytování služeb obecného hospodářského zájmu spočívajících ve vytváře-
ní a udržování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 
uchazeče o zaměstnání, jejichž obsahovou pracovní náplní je provádění úklidu a údržby 
veřejných prostranství a zeleně, veřejných budov a komunikací a jiných obdobných 
obecně prospěšných činností ve prospěch města Liberec nebo ve prospěch státních nebo 
jiných obecně prospěšných institucí na území města Liberec (veřejně prospěšné práce 
„VPP“), a dále poskytovat osobám zaměstnaným na VPP poradenství, pomoc a péči 
s cílem zlepšení jejich sociálních kompetencí, přístupu na trh práce a opětovného začle-
nění do trhu práce, a to Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 
které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. … /2016 ze dne … 2016 
(dále jen „Pověření“ ).  
 

2. Dotace je poskytnuta účelově, a to na úhradu nezbytných nákladů příjemce vzniklých při 
plnění závazku veřejné služby dle čl. II odst. 1 Pověření v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 
2016. 
 

3. Dotace poskytnutá dle této smlouvy představuje ve smyslu čl. III Pověření vyrovnávací 
platbu na úhradu části nákladů na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
uvedených v článku II odst. 1 Pověření a nesmí překročit částku nezbytnou k pokrytí čis-
tých nákladů vynaložených příjemcem při poskytování těchto služeb, tak jak je uvedeno 
v článku III odst. 2. Pověření. 
 

4. Celková výše dotace poskytnutá na základě této smlouvy činí 4.070.000,- Kč (slovy: čtyři 
miliony sedmdesát tisíc korun českých) a byla stanovena v souladu s pravidly kompenza-
ce uvedenými v příloze č. 1 Pověření.  

 
5. Pravidla a podmínky použití dotace včetně specifikace uznatelných a neuznatelných ná-

kladů jsou uvedeny v příloze č. 1 Pověření. 
 

6. V případě, že z předloženého vyúčtování dotace vyplyne, že poskytnutím této dotace do-
jde k překročení  částky nezbytné ke krytí čistých nákladů na plnění závazku veřejné 
služby dle článku II odst. 1 Pověření, je příjemce povinen tuto nadměrně vyplacenou 
částku vrátit zpět na účet poskytovatele nejpozději do 28.2.2017. Bližší podmínky stanoví 
čl. IV Pověření.  
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III. 
Čerpání dotace 

 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 1. 2017, a to výhradně na účel specifikovaný v článku II této smlouvy. 
 

2. Nevyčerpanou  dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2017 
na účet poskytovatele č. 1089692/0800, v.s. je číslo této smlouvy. 

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
1. Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce č. 3295053399/0800, vede-

ný u České spořitelny, a. s., a to ve dvou splátkách. První splátka ve výši 2.035.000 Kč 
(slovy: dva miliony třicet pět tisíc korun českých) bude poskytnuta do 20 dnů od podpisu 
této smlouvy oběma smluvními stranami. Druhá splátka ve výši 2.035.000 Kč (slovy: dva 
miliony třicet pět tisíc korun českých) bude poskytnuta do 20.7.2016. 

 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
6. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, a v souladu s podmínkami uvedenými 
v této smlouvě a v Pověření.  
 

7. Příjemce je povinen vést v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 504/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, oddělené účetnictví pro hlavní 
činnost tj. činnosti spojené s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle 
článku II odst. 1 Pověření, a pro doplňkovou činnost. Příjemce odpovídá za řádné a oddě-
lené sledování použití dotace v účetnictví a za její správné vyúčtování. Příjemce ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých v souvislosti 
s plněním závazku veřejné služby a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých 
v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti.  

 
8. Příjemce je povinen předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dotace k 30.6.2016, a 

to nejpozději do 31.7.2016. Příjemce je dále povinen předložit roční vyúčtování dotace 
ke dni 31.12.2016, a to nejpozději do 28.2.2017. Příjemce je ve vyúčtování povinen pro-
kázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s plněním závazku 
veřejné služby dle čl. II odst. 1 Pověření a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk 
vzniklé v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti.  
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9. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a) přehled skutečných celkových výnosů a nákladů na plnění závazku veřejné služby 

a výnosů a nákladů na výkon doplňkové činnosti (výkaz zisku a ztrát), 
b) účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to v 

členění dle jednotlivých nákladových skupin dle přílohy č. 1 Pověření. Příjemce 
dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či písemností souvisejících 
informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté dotace, a tyto dokla-
dy a písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je 
v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokla-
dů k nahlédnutí. 
 

10. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 28.2.2017 zprávu o plnění 
závazku veřejné služby za uplynulý kalendářní rok, která musí obsahovat zejména: 

- údaje o rozsahu poskytnutých služeb a počtu pracovníků VPP, kteří byli příjem-
cem zaměstnáni v rámci poskytované veřejné služby, 

- celkové zhodnocení poskytování služeb dle článku II. odst. 1 Pověření, 
- přínos činnosti příjemce dle této smlouvy a Pověření. 
 

11. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
12. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace.  
 
13. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 

byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  
 
14. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů veškeré změny 

týkající se identifikace příjemce (zejména změna sídla, zánik oprávnění). 
 
15. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě písemného sou-

hlasu poskytovatele. Za tím účelem je příjemce povinen písemně oznámit poskytovateli 
jakékoliv změny související s čerpáním poskytnuté dotace, a to minimálně 30 dnů pře-
dem.  

 
16. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 

aktualitách týkajících se činnosti příjemce podpořené touto dotací a zasílat též tiskovou 
zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), 
webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
17. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 
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VI. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat do-
držení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dota-

ce, tak i po dobu deseti let od ukončení financování sociálních služeb ze strany poskyto-
vatele. 

 

VII. 
Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je poruše-
ním rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpoč-
tové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.  

 
3. Bude-li zjištěno porušení méně závažné podmínky poskytnutí dotace dle čl. VII odst. 4 

této smlouvy, vyzve poskytovatel příjemce k provedení opatření k nápravě, umožňuje-li 
to povaha věci, nebo ke vrácení poskytnuté dotace či její části ve stanovené lhůtě, nelze-li 
opatření k nápravě vzhledem k povaze věci uložit. V rozsahu, v jakém příjemce provedl 
opatření k nápravě, nebo vrátil dotaci či její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  

 
4. Za porušení méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod za poru-

šení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, a to dle následujících pravidel: 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 8, 9 a 11 činí odvod za porušení roz-

počtové kázně 2% z poskytnuté dotace, 
b) pokud příjemce dotace nepředloží závěrečné vyúčtování dotace nebo závěrečnou 

zprávu o plnění závazku veřejné služby dle čl. V odst. 3 a 5 této smlouvy ve stanovené 
lhůtě, odvod za porušení rozpočtové kázně činí: 

- 1% při překročení lhůty o maximálně 7 dnů, 
- 20% při překročení lhůty o maximálně 14 dnů, 
- 50% při překročení lhůty o maximálně 30 dnů, 
- 100% při překročení lhůty o 30 a více dnů; 

5. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň po-
rušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
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nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet posky-
tovatele. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 
 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových strán-
kách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 
 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo statutárního města Liberec usnesením č. ………. ze dne 
………………. 

 
 
 
 
 
V Liberci dne:       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele      Za příjemce  
 
 
 
 
 
___________________________ _______________________ 
poskytovatel              příjemce 
statutární město Liberec              Komunitní práce Liberec, o.p.s. 
Tibor Batthyány                 Bc. Klára Tekelyová, DiS    
primátor města                ředitelka  
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
 

Dodatek č. 1  
ev. č. 09/16/03 

ke smlouvě o dílo ev. č. CJ MML 222752/14 
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:       Statutární město Liberec  

Se sídlem:         nám. Dr. E. Beneše 1 

                             Liberec 1       

                           460 59  

IČ:                       00262978 

Číslo bankovního účtu:  1089692/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

Zastoupené:        Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberce 

 

 

 (dále jen „objednatel“)  

 

 

Zhotovitel:        Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 167 

Se sídlem:       Liberec, Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59  

IČ:  27275558  

Číslo bankovního účtu:                 3295053399 /0800, vedený u České spořitelny, a.s.  

Zastoupené:    Bc. Klárou Tekelyovou, DiS ředitelkou společnosti  

 

          (dále jen „zhotovitel“)  

 

 

(zhotovitel a objednatel dále společně také jen „smluvní strany“ a každý samostatně také jen 
„smluvní strana“) 
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Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2014 Smlouvu o dílo ev. č. CJ MML 222752/14 (dále 
jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na vlastní náklady a vlastní nebez-
pečí provádět úklidové práce budov DPS a budovy v ul. Nad Sokolovnou a Česká: 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění „Smlouvy“ - změna ceny 
díla. 

 čl. V. odst.5.1 „Smlouvy“ ve znění:  Cena za úklidové práce celkem měsíčně činí u budov: 
a)  dle bodu 1.1.a) ulice Burianova   - 16.740,- Kč bez DPH 
b)  dle bodu 1.1.b) ulice Krejčího    - 30.000,- Kč bez DPH  
c)  dle bodu 1.1.c) ulice Borový Vrch   -   2.070,- Kč bez DPH  
d)  dle bodu 1.1.d) ULICE Nad Sokolovnou a Česká - 10.448,- Kč bez DPH  
e)  dle bodu 1.7 správa a drobná údržba   - 29.900,- Kč bez DPH  

 

se nahrazuje následujícím textem: Cena za úklidové práce celkem měsíčně činí u budov: 
a)  dle bodu 1.1.a) ulice Burianova   - 19 585,80 Kč bez DPH 
b)  dle bodu 1.1.b) ulice Krejčího    - 35 100,00 Kč bez DPH  
c)  dle bodu 1.1.c) ulice Borový Vrch   -   2 421,90 Kč bez DPH  
d)  dle bodu 1.1.d) ULICE Nad Sokolovnou a Česká - 12 224,16 Kč bez DPH  
e)  dle bodu 1.7 správa a drobná údržba   - 34 983,00 Kč bez DPH  

 
a)  dle bodu 1.1.a) ulice Burianova   -         22 523,67 Kč s DPH (15%) 
b)  dle bodu 1.1.b) ulice Krejčího    -         40 365,00 Kč s DPH (15%) 
c)  dle bodu 1.1.c) ulice Borový Vrch   -           2 785,19 Kč s DPH (15%) 
d)  dle bodu 1.1.d) ULICE Nad Sokolovnou a Česká -   14 057,78 Kč s DPH (15%) 
e)  dle bodu 1.7 správa a drobná údržba   -         42 329,43 Kč s DPH (21%) 

 

 

3. Celková cena za úklidové práce měsíčně činí 104 314,86 Kč bez DPH, včetně DPH cena 
měsíčně činí 122 061,07 Kč. 

 

4. Cena je konečná, pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele (mzdové 
náklady, pracovní prostředky, pomůcky a ostatní náklady) spojené s prováděním úklidových 
prací u objednatele. 

 

Článek II. 

Ostatní ujednání 

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti. 
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III. Záv ěrečná ujednání 

 

3.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlá-
šení stvrzují svými podpisy. 

 

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

 

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 

3.4 Dodatek nabývá účinnosti k 1.4.2016. 

 

3.5 Dodatek byl schválen Radou města Liberce dne ………., usnesením č……………. 

 

3.6 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uve-
dených v tomto dodatku. 

 

 

V Liberci dne…………………….. 

 

                   

 

 

 

…………………………………….                            ………………………………………….. 
statutární město Liberec     Komunitní práce Liberec, o.p.s. 
Tibor Batthyány        Bc. Klára Tekelyová, DiS    
primátor města       ředitelka  
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Dodatek č. 1  
ev. č. 09/16/04 

ke smlouvě o dílo ev. č. DO 201403873 
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

  

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:       Statutární město Liberec  

Se sídlem:         nám. Dr. E. Beneše 1 

                             Liberec 1       

                           460 59  

IČ:                       00262978 

Číslo bankovního účtu:  1089692/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

Zastoupené:        Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberce 

 (dále jen „objednatel“)  

 

Zhotovitel:        Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 167 

Se sídlem:       Liberec, Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59  

IČ:  27275558  

Číslo bankovního účtu:                  3295053399 /0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

Zastoupené:    Bc. Klárou Tekelyovou, DiS ředitelkou společnosti  

          (dále jen „zhotovitel“)  

 

(zhotovitel a objednatel dále společně také jen „smluvní strany“ a každý samostatně také jen 
„smluvní strana“ 

  

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2014 Smlouvu o dílo ev. č. DO 2014703873 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na vlastní náklady a vlastní nebezpečí 
provádět úklidové práce budov MML. 
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2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění „Smlouvy“ - změna ceny 
díla.  

čl. V. odst. 5.1. „Smlouvy“ ve znění:  Cena za úklidové práce celkem měsíčně činí 112.270,-- 
Kč bez DPH (dále jen „Cena“). 

se nahrazuje následujícím textem: Cena za úklidové práce celkem měsíčně činí 131 355, 90 
Kč bez DPH, včetně DPH 158 940,64 Kč (dále jen „Cena“).  

 

3. Cena je konečná, pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele (mzdové 
náklady, pracovní prostředky, pomůcky a ostatní náklady) spojené s prováděním úklidových 
prací u objednatele. 

 

Článek II. 

Ostatní ujednání 

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti. 

 
 

Článek III.  

Závěrečná ujednání 

 

3.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlá-
šení stvrzují svými podpisy. 

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

3.4 Dodatek nabývá účinnosti k 1.4.2016. 

3.5 Dodatek  byl schválen Radou města Liberce dne ………., usnesením č……………. 

3.6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uve-
dených v tomto dodatku. 

  

V Liberci dne…………………….. 

                

 

 

…………………………………….                            ………………………………………….. 
statutární město Liberec     Komunitní práce Liberec, o.p.s. 
Tibor Batthyány        Bc. Klára Tekelyová, DiS    
primátor města       ředitelka    
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Příloha č. 1 – text „Směnné smlouvy” 
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Příloha č. 1 – Směnné smlouvy – geometrický plán č. 2186-272/2015 
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Příloha č. 1 – Text „Darovací smlouvy” 
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Důvodová zpráva                                                                                                                     

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení Operačního plánu letního čištění ko-
munikací 2016, dle kterého se provádí čištění města a to zejména odvoz odpadkových 
košů, ruční úklid v ulicích města, ruční mytí komunikací, kropení komunikací v horkém 
počasí, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí a případné doplnění bahen-
ních košů, sběr psích exkrementů či chemický postřik chodníků a komunikací. 
 
Čištění města je rozděleno na zimní údržbu, která je dle zákona o pozemních komunikacích č. 
13/1997 Sb. a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. v období od 1. 11. pří-
slušného roku do 31. 3. následujícího roku, a letní čištění, které navazuje na úklid po zimním 
období do nástupu následující zimy.  

Čištění města zajišťuje odbor správy veřejného majetku (dále jen SM) a smluvní partner Tech-
nické služby města Liberce a.s. (dále jen TSML), který vykonává čištění města na základě 
smlouvy o dílo číslo TSML 11/07 na zajišťování zimní údržby komunikací a letního čistění.  

Operační plán letního čištění zajišťuje jednorázový strojní úklid po zimním období, tak jak to 
vlastníkům komunikací ukládá výše zmiňovaný zákon a pozemních komunikací, odvoz odpad-
kových košů, ruční úklid v ulicích města, ruční mytí komunikací, kropení komunikací 
v horkém počasí, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí a případné doplnění ba-
henních košů, sběr psích exkrementů či chemický postřik chodníků a komunikací. 
 
V minulosti byla ponechávána částka cca 8 mil Kč na zimní údržbu pro měsíce listopad a pro-
sinec aktuálního roku. Pro letošní rok bylo společností TSML a.s. navrženo, tuto částku zahr-
nout do operačního plánu letního čištění a to činností Ruční úklid a Opakované strojní metení 
s tím, že pokud bude zimní období, bude zimní údržba hrazena z finančních prostředků zbýva-
jících na těchto položkách. V případě, že nebude zimní období, budou prováděny tyto činnosti.  
K tomuto kroku sáhla společnost TSML a.s. s ohledem na zkušenosti s vývojem zimního ob-
dobí v posledních letech. Vzhledem k četným stížnostem občanu města Liberce na prašnost 
v centru města, bylo navrženo společností TSML a.s. přemytí centra města 2x ročně. 
 
Operační plán letního čištění pro rok 2016 počítá s následujícími položkami: 

Činnost Cena 

Pohotovostní systém: zajištění odstranění havarijních a nepředvídatelných 
situací 

401 096,00 

Odvoz odpadkových košů: jedná se o celoroční činnost, která zahrnuje 
svoz odpadkových košů z celého obvodu města Liberec. Četnost a rozsah 
svozu odpadkových košů je zajišťována dle míry jejich plnění (např. frek-
ventovaná místa 3 x denně) 

3 478 308,83 

Ruční úklid:  ruční úklid chodníků a veřejných prostranství ve městě Libe-
rec, které jsou rozděleny harmonogramem do 10-ti skupin dle významu a 
míry znečištění.  

8 622 799 

Mytí komunikací (ru ční): ruční mytí komunikací a parkovišť pomocí tla-
kové hadice. Jedná se o efektivní odstranění všech nečistot včetně pracho-
vých částic. 

5 670 384 
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Mytí tryskami:  mytí komunikací pomocí trysek umístěných na čistícím 
vozu. Ostatní viz. předchozí položka. 

106 725,63 

Kropení komunikací:  kropení komunikací se provádí při dlouhodobě su-
chém počasí před strojním metením a jako zvlhčování ovzduší kropení ko-
munikací a veřejných prostranství v období, kdy teploty vystupují nad 25°C. 

101 708,97 

Jednorázové strojní metení: jedná se o úklid komunikací od inertního ma-
teriálu po skončení zimního období, jak ukládá zákon o pozemních komuni-
kacích. 

1 965 095,08 

Opakované strojní metení: strojní metení komunikací, chodníků a veřej-
ných prostranství, které se provádí opakovaně v průběhu celé letní sezóny, 
kdy jsou komunikace rozděleny na I., II. a III. kategorii. Součástí tohoto 
metení je také podzimní sběr spadaného listí. 

7 502 000,00 

Operativní metení mimo harmonogram: operativní metení komunikací 
mimo pravidelný harmonogram, které byly znečištěny např. vlivem přírod-
ních podmínek (silné větry, přívalové deště,…) 

653 095,08 

Čištění dešťové kanalizace: čištění dešťové kanalizace včetně záchytných 
bahenních košů aby byla zachována funkčnost odvodu povrchové vody 
z komunikací. 

1 263 675,60 

Doplnění či výměna bahenních košů: doplnění chybějících košů, výměna 
poničených bahenních košů v dešťových vpustích 

142 885,88 

Čištění akodrenů: čištění akodrenů (příčných kanálků) pro zajištění funkč-
nosti odvodu povrchových vod 

168 041,41 

Čištění krajnic komunikací: čištění krajnic a příkopů pro zajištění lepšího 
odvodnění komunikací. Jedná se zpravidla o mechanické odstranění nánosů. 

1 278 504,34 

Sběr psích exkrementů: úklid psích exkrementů pomocí ručního vysavače. 
Četnost je dáno lokalitně dle množství znečištění 

68 592,77 

Chemické čištění: provádění chemického postřiku v průběhu vegetačního 
období plevelů a trávy prorůstající zámkovou dlažbou, spárami 
v chodnících, komunikacích a veřejných prostranství. 

1 550 010,00 

Celkem 34 023 597,14 

 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projedná-
ním v radě města. 
 
Doporučení odboru: 
Odbor správy veřejného majetku doporučuje radě města Liberce schválit navržené usnesení. 

 

Přílohy: 

 č. 2 – Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2015 
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Příloha č. 2  Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2016  

Obsah 
 

 

1. ÚVOD 

 

 

2. PROGRAMOVÁ ČÁST 

 

JEDNORÁZOVÉ STROJNÍ METENÍ KOMUNIKACÍ 

OPAKOVANÉ STROJNÍ METENÍ KOMUNIKACÍ 
OPAKOVANÉ STROJNÍ METENÍ CHODNÍKŮ, KOMUNIKACÍ A VEŘEJ-
NÝCH PROSTRANSTVÍ 
MYTÍ KOMKUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍMYTÍ KOMUNI-
KACÍ TRYSKAMI   
RUČNÍ ÚKLID CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ 
SBĚR PSÍCH EXKREMENTŮ 
ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ 
ČIŠTĚNÍ AKODRENŮ 
ODVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ 
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1. Úvod  

 

 

Operační plán čištění města Liberce (OP ČM) je základním podkladem pro udržení 
únosné míry znečištění města Liberec, která bude přijatelná pro občany města vzhle-
dem k hygienickým a estetickým podmínkám a také vzhledem k zajištění bezpečnosti 
provozu v průběhu celého roku 2016.  Tento návrh OP ČM je plánovitý, technologicky 
a ekonomicky efektivní (vzhledem k potřebám města) způsob práce k zajištění únos-
né míry znečištění města Liberec. Na základě těchto parametrů je navržena i četnost 
úklidů dle jednotlivých činností. 

Vzhledem k tomu, že nepořádek a nečistoty ve městě se vyskytují i na místech, která 
nejsou součástí OP ČM nebo na základě momentální situace na komunikacích bude 
nutno provádět úklid i mimo harmonogram.  

 

 

Definice čištění komunikací. 

 

Čištění je činnost, kterou se z tělesa komunikace odstraňují nežádoucí hmoty (nečistoty) zhor-
šující stav komunikace z hlediska bezpečnosti provozu, hygienických podmínek  

a estetického vzhledu. 

 

Způsob čištění komunikací. 

 

Komunikace ve městě se čistí samosběrnými zametacími stroji, splachováním nebo ručním 
mytím cisternami s následným odvozem hromádek, ručním metením, svozem odpadkových 
košů, čištěním dešťové kanalizace, sběrem psích exkrementů, chemickým čištěním komunika-
cí, kropením komunikací a zvlhčováním ovzduší v letním období.  

 

 

Technologie a interval čištění 

 

Technologie a interval čištění se stanovují podle následujících kritérií: 
- význam čištěné komunikace 
- druh a stav povrchu komunikace 
- intenzita znečišťování 
- účinnost použitých mechanismů 
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Mimo řádné čištění komunikací 

 

K mimořádnému čištění komunikací je nutné přistoupit v následujících případech 
- znečištění po intenzivních zemních a stavebních pracích 
- znečištění po podzimním spadu listí 
- znečištění po ekologických haváriích 
- znečištění po přírodních a živelných pohromách 

 

Hlavní zásady čištění 

 

Veškeré činnosti potřebné k zajištění čistoty ve městě Liberec se provádí v průběhu celého 
roku 2016. 
Dle Zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č.104/1997 sb. § 47 – zajišťování sjízdnosti 
čištěním komunikací a mostů je  povinnost provést čištění po zimním období na  silnicích 
I. třídy a místních komunikacích I. třídy v období do 30. 4. 2016 a dále na silnicích II. a III. 
třídy a na místních komunikacích II. a III. třídy nejpozději do 31. 5. 2016. Na základě těchto 
podmínek a průběhu letošního zimního období je čištění města Liberce rozděleno do těchto 
období: 
 
a) celoroční činnost     1. 1. – 31. 12. 2016 
b) jednorázové strojní metení komunikací  1. 4. – 31. 5. 2016  
 
 
 
 
Popis jednotlivých činností: 
 

Svoz odpadkových košů 

 
- jedná se o celoroční činnost, která zahrnuje svoz odpad. košů z celého obvodu města Libe-

rec. 
- četnost a rozsah svozu odpadkových košů je zajišťována dle míry jejich plnění 
- rozdělení odpadkových košů do skupin dle četnosti vyvážení je stanoveno harmonogramem 

svozu  
- na základě smlouvy o dílo provádí tuto činnost pro TSML a.s. firma FCC Liberec, s.r.o. 

 

 

Ruční úklid 

 
- je celoroční činnost, která zahrnuje ruční úklid chodníků, veřejných prostranství a ploch ve 

městě Liberci, které jsou rozděleny harmonogramem do skupin dle významu a míry znečiš-
ťování 

- ruční úklid je prováděn jednotlivými pracovníky (metaři), nebo motorizovanými skupinami 
pracovníků 
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- v rámci ručního úklidu se provádí také úklid spadaného listí v lokalitách s velkým výsky-
tem listnatých stromů 

- četnost a rozsah ručního úklidu je stanoven harmonogramem 
- úklid je také prováděn operativně mimo harmonogram na základě výsledků denních kontrol 

prováděných odpovědnými pracovníky TSML , TS SML a také na základě oprávněných 
požadavků občanů města.   

 

 

Jednorázové strojní metení komunikací 

 
- je úklid komunikací od inertního materiálu po skončení zimního období 

 

Jednorázový úklid komunikací od inertního materiálu po zimním období bude ukončen do  31. 
5. 2016. 

 

Mytí komunikací 

 
- je metoda čištění, která je velmi efektivní vzhledem k odstranění všech nečistot (včetně 

prachových částic) z komunikací, chodníků a veřejných prostranství 
- jedná se o ruční mytí komunikací a dále o mytí komunikací tryskami 

 

 

Ruční mytí bude prováděno na komunikacích dle zpracovaného harmonogramu, kdy bude 
umyt centr města, některé sídliště a několik dalších (dopravně zatížených) komunikací. Mytí 
může být provedeno i v jiných lokalitách na základě požadavku správců komunikací nebo 
v důsledku nepředvídatelných živelných událostí. 

Mytí komunikací je dáno harmonogramem a bude dokončeno do 30. 9. 2016. 

 

 

V letošním roce počítáme s mytím vybraných komunikací tryskami. Toto mytí bude prováděno 
na komunikacích, které jsou svými technickými parametry vhodné k tomuto druhu mytí komu-
nikací.  

 

 

Kropení komunikací a zvlhčování ovzduší 

 
- kropení komunikací se provádí při dlouhodobě suchém počasí před strojním metením ko-

munikací samosběry  
- zvlhčování ovzduší kropením komunikací a veř. prostranství se provádí v období, kdy tep-

loty vystupují nad 25oC za účelem zlepšení životního prostředí pro obyvatele města 
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Čištění dešťové kanalizace 

  
- čištění dešťové kanalizace, akodrenů  (příčných kanálků) a dešťových vpustí se provádí za 

účelem zajištění průchodnosti kanalizace tak, aby nedošlo ke škodám na  majetku   ( např. 
v důsledku silnějších dešťů). Na základě zjištění stavu bahenních košů v dešťových vpus-
tech bude provedeno jejich doplnění nebo výměna Součástí čištění dešťové kanalizace je i 
čištění přípojek do hlavního kanalizačního řádu. 

 

 

Opakované strojní metení komunikací a chodníků 

 
- je prováděno na komunikacích v celém obvodu města, které jsou podle důležitosti, zatíže-

nosti silničním provozem a polohou rozděleny v harmonogramu na komunikace I., II. a III. 
kategorie 

- součástí tohoto metení je také podzimní sběr spadaného listí v lokalitách, kde je velký vý-
skyt listnatých stromů 

- v harmonogramu strojního metení je doporučena jeho četnost  
- je také prováděno operativně mimo harmonogram na komunikacích, které byly znečištěny 

vlivem různé stavební činnosti ve městě nebo vlivem přírodních podmínek (silné větrné po-
ryvy, přívalové deště, apod.) 

- v rámci opakovaného strojního metení bude v některých případech (suché a prašné období) 
prováděno na vybraných komunikacích následné splachování těchto vozovek cisternou 
(tryskami) 

 

 

Sběr psích exkrementů 

 
- sběr se provádí pomocí vysavače, umístěného na ručně vedeném vozíku 
- rozsah a četnost sběru je dána harmonogramem 

 

 

Chemické čištění komunikací 

 
- sezónní činnost, která se provádí  před vegetačním obdobím  nebo v průběhu  vegetačního 

období a spočívá v postřiku plevelů a trávy prorůstající zámkovou dlažbou, spárami 
v chodnících, komunikacích nebo veř. prostranstvích herbicidem, případně následným ruč-
ním nebo strojním očištěním takto ošetřených komunikací 

- likvidací plevelů se zvyšuje životnost povrchů komunikací a zlepšuje se pohledový vzhled 
chodníků a komunikací 
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JEDNORÁZOVÉ  STROJNÍ  METENÍ  KOMUNIKACÍ 
 
 
 

R E K A P I T U L A C E    P R O G R A M Ů 
 

Programy 

1 75 010 m2 

2 65 820 m2 

3 85 275 m2 

4 84 561 m2 

5 164 697 m2 

6 146 850 m2 

7 130 113 m2 

8 143 510 m2 

9 119 014 m2 

10 165 856 m2 

11      133 233 m2 

12 150 110 m2 

13 99 759 m2 

14 150 480 m2 

15 13 420 m2 

CELKEM 1 727 708 m2 

  

  

CELKEM 1 727 708 m2 

  

  

doba realizace: duben - květen  2016 
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Jednorázové strojní metení komunikací 

PROGRAM č. 1 

Horská od točky autobusů (U Slunečních lázní) ke Kateřinské   

točka autobusů Blanická   

U Pramenů    

Radčická    

spojka z Hejnické k Výletní    

Výletní    

Ke Sluji od Výletní k Nad Slují   

Nad Slují od Ke Sluji k V Rokli (točce MHD)   

točka autobusů  MHD Nad Slují   

Polední    

Zvolenská    

Lukášovská po hranici s Jabloncem n.Nis.   

točka autobusů MHD 
(Hájenská) 

   

    
CELKEM: 75 010 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací 

PROGRAM č. 2 

Brunclíkova od Hodkovické k České   

Česká od Brunclíkovy k Mařanově a od Dlouhé 
k Vesecké 

  

Vesecká od České k Za Mlýnem   

Za Mlýnem    

Na Srázu od Dlouhé ke Slovanské   

Slovanská od Dlouhé ke Kašparově   

Kamenická od Slovanské ke Kašparově   

Kašparova od České k Hodkovické   

Herbenova    

Palackého od Jeronýmovy k Ještědské   

Jeronýmova od spojky do Příční k Palackého   

Příční od Palmové k Pačesově   

Máchova od Kubelíkovy k Pačesově   

Puškinova od Ještědské k Preciose   

Ostašovská od Partyzánské ke Karlovské   
CELKEM: 65 820 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací 

PROGRAM  č. 3 

Lucemburská od U Lomu k Myslivecké – slepá   

Bednářská od Stoky k Široké   

Vrabčí Slepá   

Široká od  U Lomu k Myslivecké   

Myslivecká Slepá   

U Vody    

Měsíční    

U Nisy od Nitranské za Plynárnu   

Kladenská    

Křepelčí    

U Valchy    

Šumavská II. od Šumavské k U Valchy   

cesta z ul. Ke Krematoriu k bývalé "Střelnici"   

Fialková I z Dr. M. Horákové   

Pod Perštýnem z ul. U Sirotčince   

U Sirotčince    

Poutnická od Fialkové k Na Pláni   

Perlová    

Na Humnech obě části   

Oldřichova obě části   

tři cesty z Oldřichovy podél panel. domů – slepé   

cesta z Metelkovy do Hraniční II   

cesta  z Oldřichovské do Františkovské   

Hraniční II odbočka s výjezdem do Jungmannovy   

Hraniční II z Františkovské za panel. dům čp.47   

Františkovská od Vaňurovy k Anenské   

Anenská    

Krátká    

výjezd z Oldřichovy do 
Matoušovy 

   

Jungmannova od Truhlářské k ul. Na Ladech   
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Na Ladech    

Studničná I od Valdštejnské k ul. Na Ladech   

Pelhřimovská k parkovišti   

Mistrovský Vrch ke schodům a cesta k domu čp. 369   

Rybářská    

Heliova    

Mariánská II. kolem restaurace Maškovka   

Vavřincův Vrch kolem parkoviště   

U Věže    

Dožínková    

Příkrá    

U Jeslí    

Hokešova 3 části - od Železniční k Londýnské   

U Mlékárny    

Zahradní  II od Norské k parkovišti za panel. domy   

cesta z Norské od Letné k mostu Norská   

Růžodolská od Jánošíkovy k "Valdštejnu" a od Zahradní k 
Londýnské 

  

Plužní    

Včelařská    

Štursova    

Jasmínová    

Rolnická    

Spojka    

V Zátočině    

Šípková    

Uhlířská    

Mírová    

Zelná od Mírové k Londýnské   

Zelná od Srbské kolem garáží do Ostašovské   

Na Růžku    

U Trati    

Srbská od Zelné k Úvozní   

Úvozní    

Chatová    
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cesta z Ostašovské k psímu útulku   

Železniční    

dvě cesty ze Železniční do Žitavské   

Jílovská    

Akátová    

Harantova    

Suldovského    

Boseňská    

spojka ze staré Londýnské pod tubosaidrem doprava pod 
žel. viadukt k rodinným domkům 

  

CELKEM: 85 275 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací 

PROGRAM  č. 4 

Zengrova od Oblačné dolů   

Humpolecká od Brus. doliny kolem parku na Tyršovu   

Josefínino údolí    

Blahoslavova od hráze   

Chelčického    

Fučíkova    

Veleslavínova    

Boční  + slepá část   

Bendlova    

Hálkova od Vrbové k Ondříčkově   

Heydukova    

Ondříčkova    

Zadní Rovina   

Liliová od 5. května k Bažantí   

Bažantí    

Voroněžská od Rumjancevovy k panel. domům   

cesty v sídlišti Rumjancevova   

U Obchodní komory od Gorkého k Masarykově   

Škroupova    

Dvořákova    

Sukovo nám.    

Gorkého od Lesní k Vítězné   

Mozartova    

U ZOO stará cesta do ZOO   

Slovanské údolí od Purkyňovy k Javorové   

Janáčkova    

Na Palouku od Lesní k čp.511   

Horova    

cesta odbočka z Horské (roh Javorové) k panel. domům 
(č. p. 605) 

  

Údolní    
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Na Okruhu od Gen. Píky k Údolní   

Žižkovo nám. od Letců ke Gen. Píky   

Božích bojovníků od Horské k Letců   

Letců    

Terronská    

Divišova obě části   

Rokycanova    

Vodňanská II odbočka z Vodňanské I k č. p. 562 – slepá ke 
sloupkům 

  

Vodňanská III odbočka z Horské (u ”Skleníku”) k č. p. 604 – 
slepá ke sloupkům 

  

Vodňanská IV odbočka z Vodňanské k panel. domu – slepá   

Durychova Rovina   

E. Destinové    

Raisova    

Ostřížová    

Jestřábí    

Zeyerova II od Pavlovické ke Slunečné   

Slunečná    

Luční    

Opatovská    

Venušina    

Květinová    

Školní Vršek    

odbočka z Ruprechtické mezi Krajinskou a Ruskou k panel. domům   

cesta ze Zhořelecké k ul. Česká Tvrz   

Česká Tvrz Rovina   
CELKEM: 84 561 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací 

PROGRAM č. 5 

Světlá od Vrchlického k Hlávkově   

Rychtářská od Hlávkovy na Květnové revoluce   

3 x cesta k panel. domům z Rychtářské   

slepá odbočka z Gen. Svobody do Květnové revoluce   

Pšeničná obě části   

spojka z Pšeničné do Květnové revoluce   

Hronovská    

Křížkovského obě části   

Kosmova    

Zákopnická od Rychtářské k Ruprechtické   

Jižní z Gen. Svobody do Květnové revoluce   

cesta od Hronovské II do Sokolovské kolem pečov. domu   

Hronovská II od "TESCA" podél parkoviště na Vrchlického   

Josefovská    

cesty z Vrchlického k ZŠ a Tech. univezitě   

Plzeňská z Gen. Svobody  k Jiráskově   

Brdská    

Borový Vrch od Sokolovské k Na Cvičišti   

3x odbočky  z Borového vrchu (K Telecomu, pan. domům 740-
742 a 743) 

  

Legií od Sokolovské k Borovému vrchu   

spojka z Legií do Borového vrchu   

slepá část z Borového vrchu k domu č. p. 743   

Na Cvičišti    

odbočka z ul. Na Cvičišti do ul. Bukovského (v kopci)   

Lipanská    

Sobotecká    

Berounská    

Cvičná    

Schillerova    

Zádušní    
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Průhon    

Na Pískovně od Sokolovské k Hlávkově   

1.cesta parkem pod parkovištěm z ul. Borový vrch do Na 
Pískovně 

  

2.cesta parkem od Vrchlického ke školce u ul. Na Pískovně   

spojka z Na Pískovně k ul. Na Cvičišti   

Cordova    

Andělská cesta    

Slunná    

Čapka-Choda    

Jiráskova od Plzeňské k Hlávkově včetně odbočky   

Pštrosí    

Smetanova    

Severní    

Kádnerova    

Břetislavova z Borového vrchu do ul. Na Pískovně včetně 
odbočky kolem panel. domů 

  

Bukovského    

odbočka z Bukovského do ul. Na Pískovně   

Libušina    

Polní od Gen. Svobody k Jabloňové   

cesta kolem "Kolosea"    

Podzimní    

Šimáčkova    

1.spojka ze Šimáčkovy do Jabloňové   

2.spojka ze Šimáčkovy k Polní   

Pulpánova od Jabloňové k Letné   

Balbínova    

Jiříkova    

Jarní    

spojka z Jarní na Gen. Svobody   

Poděbradská    

Lidická    

Hrdinů od Šimáčkovy ke Gen. Svobody a od Letné ke 
Gen. Svobody 
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cesta ze Šimáčkovy kolem Pečovatelské služby za DELVITOU   

Malátova    

Senovážná    

Dykova    

Vlaštovčí    

Kaštanová I z Gen. Svobody podél řeky – slepá   

Kaštanová II z Gen. Svobody naproti garážím – slepá   

cesta z Polní do Selské   

cesta z Polní do Obloukové   

Na Mlýnku I od Gen. Svobody k Polní   

Na Mlýnku II od Polní ke Staré Londýnské   

odbočka z Na Mlýnku II slepá mezi nové řadové domy 733  - 748   

odbočka z Na Mlýnku II slepá mezi nové řadové domy 632  - 636   

Oblouková I od ul. Na Mlýnku – slepá   

Oblouková II s výjezdem na Londýnskou u "Saré"   

Selská    

Stračí    

Stračí II.  slepá od Letné ke garážím pod „Lidlem“   

Koroptví    

    
CELKEM: 164 697  m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 6 

Slezká     

Wolkerova od Hubertovy k Jizerské   

Sosnova od parkoviště k Na Čekané a z Wolkerovy za dům 
- slepá 

  

Na Čekané    

Hubertova    

lesní silnice k Liberecké výšině    

Alšova II od Alšovy nahoru k Na Čekané a dolů k domům – 
slepé 

  

Lyžařská    

Roháčova    

Křesomyslova    

Skutečská    

Ostravská    

Na Valech    

Staškova      

Strážní    

U Pramenů    

Kruhová    

Hroznová     

Havraní    

Senná    

Holubí    

Neklanova    

Hostvítova    

Trpasličí    

Krakonošova    

Divoká    

Kovařovicova    

U Slunečních lázní    

Na Vyhlídce    
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Michelský Vrch    

Mošnova    

Nezamyslova    

Kropáčkova    

Tovačovského    

Jeseniova    

Mojmírova     

kruhový objezd kolem parčíku od Baltské přes Kotkovou   

Strmá    

Kotkova    

Příkrý vrch    

Ječmínkova    

U Koupaliště od Horské k lesnímu koupališti   

Tichá cesta    

U Trianglu slepá od Horské   

U Hájovny    

Botanická    

Přírodní    

Na Kopci    

E. Krásnohorské k Vnislavově   

Vnislavova    

Stroupežnického    

Jihlavská    

Chebská    

Na Návrší    

Srnčí    

Purkyňova od Javorové k E. Krásnohorské   

cesta z Purkyňové slepá k panel. domu   
CELKEM: 146 850 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 7 

Švabinského    

Vrázova    

panelová cesta ze tř. Svobody k 17. listopadu – slepá   

Brožíkova    

Na Bohdalci    

Smolný vrch    

Pod Jizerskou    

Na Hrázi    

Nad Kolejemi    

Do Vrchu    

Dětřichova    

Pekárkova od  Na Bohdalci k Smolnému vrchu   

Na Zhořelci    

Březový vrch    

Zimní od tř. Svobody ke zdrav. středisku   

Temná od tř. Svobody k mostku   

Vlčí vrch II slepá od Vlčího vrchu I   

Vlčí vrch III nová spojka od Vlčího vrchu II k Hrubínově   

Otakarova    

Na Nivách slepá k domu č.p. 42   

Ve Slatinách I od tř. Svobody k Novorudské   

Novorudská    

Ve Slatinách II naproti Vřesové - z Lukášovské včetně odbočky   

Na Zvonku    

V Horách z Jizerské k Na Výběžku   

Na Skřivanech    

Sněžná slepá z Jizerské k rod. domům   

Na Výběžku od Kadlické k Jizerské   

Křemenný vrch z ul. Na Výběžku k rod. domům   

Revírní Slepá   

Malý cíp    
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Klihová stezka    

Kadlická od Osikové ke tř. Svobody   

spojka z Kadlické k Lukášovské   

Vřesová    

smyčka z Vřesové do Vřesové    

2x odbočka z Vřesové   

Osiková    

Habrová    

Nad Kadlickou    

Jizerská odbočka k hotelu „Orion“   

Rýnovická    

spojka z Lukášovské na Lučanskou (u zastávky MHD u Novoplastu)   

Hájenská    

Mšenská - část od Lučanské k hranici s Jabloncem n. N   

Šafránová ze Mšenské slepá   

Hrabětická    

Janovská od Hrabětické k č.p.42 (hranice Vratislavic n.Nis.)   
CELKEM: 130 113 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 8 

 1. 
   

V Lučinách I z Cihlářovy na Minkovickou   

V Lučinách II z Cihlářovy na Cihlářovou   

Doubská z Hodkovické k U Střediska   

U Družiny    

U Sídliště    

U Střediska    

Dětská    

Slovanská II od Kašparovy k U Střediska   

U Libeny    

cesta z České k č. p. 445 - za Mařanovou   

cesta ke kolejím TU z Mařanovy   

Nedbalova z České k Dlouhé   

Dlouhá od České ke Hřbitovu   

Kašparova od České přes Dlouhou - slepá zakončení   

odbočka z Kašparovy mezi řadovými rod. domy   

Šumná od České k rybníku   

Nad Sokolovnou od Dlouhé ke spojce do Kašparovy   

Malá    

cesty v sídlišti odbočka z Malé   

Cihlářská od Dukelské k Chabarovské   

U Kolory    

U Statku    

Česká od Brunclíkovy k dálnici   

Nad Dálnicí od České k hranici s Dlouhým Mostem   

Radostná    

Kopretinová    

Nad Tratí    

Nad Údolím    

Nad Nisou    
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Chatařská    

Dobrodružná    

Veselá    

Na Kopci    

Mladá    

Na Srázu    

2. 
   

Kyjevské náměstí    

Gymnastů    

Karafiátova    

Václavská    

Ovocná    

Cihlářská mezi Dukelskou a Chabarovskou   

Kociánova    

Obilná slepá z Minkovické k č. p. 137   

Hellerova slepá ke skladům   

Za Humny od Sportovní k Mařanově a od V Cihelně – slepá   

Sportovní    

Kaplického od Sportovní k Proletářské a od Mařanovy k ul. Za Humny   

Turnovská    

U Dráhy    

Vackova    

Hůlkova od Pilínkovské k Za Humny   

Beránkova    

V Cihelně od odbočky do Hypernovy nakonec - slepá a od Pilínkovské 
k Hodkovické 

  

Pilínkovská od V Cihelně přes Proletářskou k trati   

Blatouchová    

Hvozdíková     

Sasanková    

Ptačí mezi Novou cestou a V Cihelně   

Prašná z V Cihelně – slepá   

Nová cesta odbočka z V Cihelně a smyčka   
    
CELKEM: 143 510 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 9 

dvě spojovací cesty z Dvorské do Vojtěšské   

SNP II. slepá - od Vojtěšské podél panel. domů   

SNP I    

Kosmonautů    

Stavbařů    

Kubánská    

Dvorská spojka do Vojtěšské (kostky kolem “Centrumu”)   

Dvorská spojka do Vojtěšské podél domů č. p. 393 – 395   

Školní od Vojtěšské k SNP I   

cesta ze Školní do parku (okruh)   

Lomená    

Ječná Slepá   

Milošova    

V Břízkách    

Azalková    

Jasná    

Frimlova    

K. Čapka    

Králův Háj    

Březinova II od točky MHD ke Kr. Háji   

Franklinova II od Cidlinské II s odbočkou   

Cidlinská I od tř. Svobody kolem zdrav. střediska ke kůlu – slepá   

Cidlinská II od Hrubínovy ke kůlu – slepá   

Ptačí    

Kašmírová    

Hedvábná    

Sametová II z Broumovské k panel. domům čp. 696-701   

Soukenická od Broumovské podél parkoviště v zadní části 
prodejny ke schodům 

  

cesta z Broumovské k MŠ a ke schodům   

Andělčina od svahu Na Zátočí k nám. Pod Branou   
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Na Zátočí od Sametové přes Příbramské nám. do Klicperovy   

Hašlerova od ul. Na Zátočí – slepá   

cesta z Andělčiny ke schodům do Sametové (u tenis. kurtů)   

Mlýnská od výjezdu z ul. Na Bídě k zastávce MHD   

cesta Na Bídě podél panel. domů od spojky do Oblačné k Brusičské 
dolině 

  

Gollova II. odbočka od Gollovy I podél rod. domků   

U Jánského kamene Slepá   

U Domoviny od Svatoplukovy pod mostem k Energetiků I   

U Domoviny od Energetiků I. k Černému Dolu   

Energetiků II od Energetiků I. k ul. U Domoviny   

Mikulášská od Plátenické k ul. U Domoviny   

Pod Sadem míru    

Ševčíkova    

U Černého dolu od Energetiků I. k Na Perštýně   

Nad Teplárnou    

spojka od U Močálu k ul. Na Žižkově   

Pionýrů II od ul. Na Jezírku k Dobiášově – slepá   

Červeného obě části   

Boleslavova    

spojka z Boleslavovy do Pionýrů II   

Dělnická od U Potůčku k Na Žižkově – slepá   

Žitná II kopec od Žitné I ke Kollárově   

Žitná III od Na Žižkově (parkoviště) k MŠ č. p.832   

Hřbitovní    

Havlíčkova    

Kollárova II od Hradební ke Šlikově   

Tylova obě části od Hradební k Dr. M. Horákové   

průjezd parkovištěm od Na Žižkově k Pionýrů (podél Dobiášovy)   

V Háji Část   

Mostecká    

Drážní stezka    

Na Bělidle k přemostění   

U Stadionu    

Klatovská    
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Otavská    

Stará Rochlická z Vratislavické před benzin. pumpou   
CELKEM: 119 014 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 10 

Strakonická od Táborské k Charbinské   

Klidná    

Irkutská od Erbenovy ke Karlinské   

odbočka z Irkutské k čp. 170   

Pod Lesem    

Charbinská    

U Školky    

Mladé Generace    

Rižská    

Sverdlovská    

Vizovická    

Hanácká     

K Bucharce    

Březnická z Erbenovy do Strakonické   

Písecká    

Krumlovská    

Prachatická    

Valašská    

U Internátu Slepá   

Za Domovem    

Krásná vyhlídka odbočka z ul. Za Domovem   

Pod Ještědem z ul. Za Domovem   

V Lukách z Ještědské na Starou Ještědskou   

Houbařská    

Kozáková    

Bedlová    

Hřibová    

Holubinková    

Smotlachova    

Na Rozhraní    

Sáňkařská    
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U Lesíčka     

U Kulturního domu    

Sibiřská    

V Závětří    

U Mlýna    

U Podjezdu    

Na Pasece    

Americká od Kubelíkovy ke "Stavivům"   

U Pily z Ještědské k penzionu "Laura"   

Hraběcí z Ještědské k restauraci   

Železničářů    

Světelská    

Požárníků    

U Struhy    

U Tří studní    

Nezdarova z ul. U Struhy přes Puškinovou   

Ampérova    

Rampasova     

Černého obě části - nad Puškinovou a pod ní   

Pilínkovská od Puškinovy – slepá   

Maškova od křižovatky přes žel. přejezd k č. p. 105 – slepá   

Flédlova    

V Samotě    

Malodoubská    

Chrpová    

Hybešova nad Malodoubskou a pod ní   

Ke Hluboké    

Hluboká    
CELKEM: 165 856 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 11 

Mydlářská    

spojka z Nové do Mydlářské    

Stromovka    

Tovární    

Vltavská přes Švermovu – slepá   

Na Nábřeží Slepá   

Klášterského od Švermovy ke Slovenské   

V Zahradách od Švermovy ke Klášterského   

Presslova slepá z Švermovy   

Nová od Mánesovy k zahr. domkům – slepá   

Vilová I kolem garáží DPML   

Vilová II slepá z Nové  kolem archivu až na konec   

Vysoká II od Chodské k Anglické   

Sázavská    

Zlínská    

Chodská    

Krkonošská    

Americká slepá – dolů z Hanychovské   

Anglická    

Krušnohorská slepá od č. p. 822 do Slovenské   

Slovenská    

Domažlická smyčka z Americké   

Husitská od Kubelíkové za Letní – slepá   

Letní    

Jugoslávská    

Arne Nováka    

Beskydská    

Křižíkova I od Hanychovské ke Zlatému potoku   

Křižíkova II slepá od č. p. 230 k Topolové   

U Zlatého potoka    

V Údolí od Volgogradské ke Křižíkově   
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Jetelová slepá od Ještědské ke garážím   

Šeříková    

Ostružní z Krokovy do Křížíkovy   

Osadní slepá k č. p. 156   

Na Louce    

Hraničářská    

U Plovárny obě části k lávce přes potok   

Těšínská    

Sušická    

Lounská     

Družstevní    

Budějovická obě slepé části   

Putimská smyčka z Národní   

Daliborova    

Hynaisova slepá z V Horkách   

Bajkalská    

Jičínská    

Brigádnická    

Strojírenská    

Zemědělská    

Bezručova    

Finská    

Spartakiádní    

Kavkazská    

Volná    

Svahová    

Kubelíkova II od Kavkazské k Volné   

Markytánská    

Trnková z Markytánské ke staré Č. mládeže   

stará část Č. Mládeže slepá u kruh. objezdu u Kubelíkovy k nové Č. 
Mládeže 

  

Krymská    

Ovesná    

Palmová – slepá souběžná s hlavní Palmovou   

Langrova od Gagarinovy II do Příční   
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U Křížku    

Vajsova    

Holečkova    

Příční II od spojky do Jeromýmovy k Máchově a od 
Palmové k Ještědské 

  

Máchova II od Pačesovy k Příční   

Votočkova    

Jilmová    

Úzká    

Kobrova    

Dalimilova    

Řezbářská    

Opočenská    

Slepá od Kralické do 28. Října   

Olšová cesta    

Cechovní    

Husitská slepá z Hanychovské ke kůlům   
CELKEM: 133 233 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 12 

Karlinská    

odbočka z Karlinské u Novinské   

Novinská s odbočkou k č. p. 54   

Šrámkova od Žákovské ke Křižanské   

Družby    

Žákovská    

Křižanská    

Moravská    

Karpatská    

Lukášova obě slepé části   

U Potoka    

Domky    

Malinová    

Svárovská k Ostašovskému potoku + spojka na novou prům. 
zónu “Sever” 

  

Českolipská    

Heřmánková od Stříbrného kopce k Tolstého   

cesta k nádraží ČD z Tolstého   

Stará od Hrádecké k Rynoltické   

K Viaduktu slepá odbočka z Tolstého (ve směru z kopce za 
přejezdem doprava) 

  

Mokrá    

Rytířská    

Donínská    

Spojovací    

Chotyňská    

Řetízková    

U Tvrze    

Jitřní    

K Bedřichovce    

spojka z ul. K Bedřichovce na Hrádeckou   
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spojka z ul. K Bedřichovce k Novorudské   

Suchá    

Pomezní    

Vítkovská k rybníku   
CELKEM: 150 110 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 13 

U Obrázku     

Na Výsluní slepá od ul. U Obrázku k ul. Na Výsluní   

Blanická z Horské k Tomanové   

Hrabalova    

Kolmá z Tomanové k Na Výsluní   

Primátorská    

Tomanova od Kopeckého ke Staškově   

Kopeckého    

Horymírova z Radčické k rybníku   

Dračí    

Jedlová     

Jelení    

Nad Pianovkou    

Břehová    

Ladova    

U Lesního divadla    

Pod Dračím kamenem    

V Rokli    

Zlatá    

Nastoupilova    

U Vleku    

K Černé Nise část (400 m)   

U Hřiště slepá z Ladovy   
CELKEM: 99 759 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM   č. 14 

Nákupní    

Jahodová    

Meruňková    

Stavební    

U Kovárny    

Švestková od Hejnické ke Sluji   

Rybízová    

Přímá    

V Tůni    

Raspenavská     

Ke Sluji     

Nad Slují    

Ke Koupališti    

Nad Koupalištěm odbočka z Ke Koupališti k č. p. 122 – slepá   

Turistická    

K Fojtce    

U Hřbitova    

Ke Kapličce    

Buková    

Dětřichovská od Studánecké k Hejnické   

Ztracená I z Hejnické přes trať k č. p. 161   

Ztracená II od Hejnické k Habartické   

Studánecká II ze Studánecké I kolem rybníka k Hejnické   

Řasnická slepá od Studánecké ke statku   

Habartická z Hejnické na Dětřichovskou   

Albrechtická I od Bedřichovské ke křiž. s Albrechtickou II   

Albrechtická II od č. p. 70 slepá k Dětřichovské   
CELKEM: 150 480 m2 
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Jednorázové strojní metení komunikací  

PROGRAM  č. 15 

Výpřež - Ještědka    

Ještědka - Ještěd Hotel   
CELKEM: 13 420 m2 
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OPAKOVANÉ  STROJNÍ  METENÍ  KOMUNIKACÍ 
 

R E K A P I T U L A C E    P R O G R A M Ů 
 

Programy I. Kategorie 

1/1 86 060 m2 

1/2 54 990 m2 

1/3 74 523 m2 

1/4 78 353 m2 

1/5 94 651 m2 

1/6 89 742 m2 

CELKEM 478 319 m2 

 

 

 

Programy II. Kategorie 

2/1 94 867 m2 

2/2 99 996 m2 

2/3 93 776 m2 

2/4 84 283 m2 

2/5 95 027 m2 

2/6 86 638 m2 

2/7 91 177 m2 

CELKEM 645 764 m2 

 

 

 

Programy III. Kategorie 

3/1 86 753 m2 

3/2 79 532 m2 

3/3 93 697 m2 

3/4 73 983 m2 

CELKEM 333 965 m2 
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CELKEM                1 458 048 m2 

  

doba realizace: rok      2016 
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  Opakované strojní metení komunikací  I. třídy 

PROGRAM  č. 1 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za týden  

1.    

Spojka Rumjancevova – Sokolská 696 m2 

Pastýřská  1512 m2 

nám. Dr. E. Beneše  Mezi divadlem a radnicí 2016 m2 

Rumjancevova  4 850 m2 

Šamánkova  1 236 m2 

2.    

Palachova včetně kolejového tělesa 2338 m2 

Ruprechtická  od Pavlovické k Hlávkově 14433 m2 

3.    

Husova od Klášterní k Šaldovu náměstí 6 935 m2 

Klostermanova  2367 m2 

Masarykova  5 813 m2 

Riegrova  5 219 m2 

Spojka Riegrova - Alšova 360 m2 

Alšova  2 193 m2 

Březová alej  1 884 m2 

Fibichova  4 142 m2 

4.    

Ruská  1 615 m2 

nám. Tržní včetně průjezdu parkovištěm 2 332 m2 

Budyšínská včetně kruhového objezdu 2 183 m2 

Ruprechtická Od Budyšínské k Pavlovické 1338 m2 

Durychova od Budyšínské ke Štefánikovu náměstí 1 829 m2 

nám. Štefánikovo  1 970 m2 

Vítězná  4 864 m2 

Generála Píky  4 393 m2 

nám. Žižkovo  1 162 m2 

Horská  od Javorové k Žižkovu náměstí 1 100 m2 
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Javorová  3 400 m2 

Slovanské údolí od Javorové k Ant. Sovy 389 m2 

Sovova  3 491 m2 
CELKEM: 86 060 m2 

Příloha usnesení č. 239/2016



 

 45

Opakované strojní metení komunikací  I. třídy 

PROGRAM  č. 2 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za týden   

1.    

U Krematoria od Dr. M. Horákové k parkovišti (včetně parkoviš-
tě) 2 565 m2 

Na Perštýně  4 196 m2 

Nitranská  2 030 m2 

U Nisy   4 970 m2 

Tatranská  2 725 m2 

1. máje Od ulice U Besedy 8453 m2 

Vaňurova  2 437 m2 

Františkovská K ulici Vaňurova 2 837 m2 

Metelkova včetně kruhového objezdu 1 270 m2 

Na Rybníčku  1 600 m2 

Orlí  1 305 m2 

Na Zápraží   1 238 m2 

U Besedy  1 078 m2 

Resslova  546 m2 

Barvířská  1 794 m2 

U Zbrojnice  763 m2 

Papírová včetně průjezdu parkovištěm 1 251 m2 

Široká od Soukenného náměstí k U Lomu 3 387 m2 

U Lomu  883 m2 

 

2. 

   

Revoluční  1 296 m2 

Fügnerova včetně terminálu a kol. tělesa 4 800 m2 

nám. Soukenné  711 m2 

Jánská  1 249 m2 

1. máje Od lékárny u orla k ulici U Besedy – úsek u kina 
Lípa 

1606 m2 

CELKEM: 54 990 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  I. třídy 

PROGRAM  č. 3 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za týden   

1.    

Krejčího  6 989 m2 

Broumovská  5 604 m2 

Plátenická od Broumovské k Mikulášské 1 887 m2 

Dobiášova včetně nájezdů na Vratislavickou a kruhový ob-
jezd 

9 549 m2 

Na Žižkově  od Dobiášovy k U Močálu 2 298 m2 

U Močálu  1 738 m2 

Melantrichova  1 295 m2 

Čechova  1 925 m2 

Šumavská  5 002 m2 

 

2. 

   

Dvorská  4 634 m2 

Březinova k otočce MHD 3 010 m2 

Na Výšinách  1 660 m2 

Školní od Dvorské k Vojtěšské 843 m2 

Vojtěšská  3 567 m2 

Aloisina výšina od Dvorské ke Sněhurčině 9648 m2 

Hrubínova  14 874 m2 
CELKEM: 74 523 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  I. třídy 

PROGRAM  č. 4 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za týden   

1.    

Kubelíkova Od Ještědské k Průmyslové 7103 m2 

Průmyslová včetně kruhových objezdů 8 760 m2 

Newtonova  3 337 m2 

Heyrovského  5 397 m2 

Ampérova  5 370 m2 

Hodkovická od České mládeže k Minkovické včetně kruhové-
ho objezdu 

13 869 m2 

Mařanova ke Kaplického včetně otočky MHD 4 988 m2 

Česká od Mařanovy k Dlouhé 4 788 m2 

Dlouhá  od České ke Slovanské 9 036 m2 

Slovanská od Dlouhé k Vesecké 3 237 m2 

Vesecká od Slovanské k Poštovnímu náměstí 496 m2 

Kašparova od Dlouhé ke Kyjevskému náměstí 7 680 m2 

Kamenická od Hodkovické ke Kašparově 4 292 m2 
CELKEM: 78 353 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  I. třídy 

PROGRAM  č. 5 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za týden   

1.    

Ostašovská od Žitavské k Obchodní (kruh. objezd) 9 374 m2 

Sousedská od Londýnské k Ostašovské 7 519 m2 

Obchodní  10115 m2 

K Bauhausu  3220 m2 

 

2. 

   

Ruprechtická  od Hlávkovy k náměstí Míru 8531 m2 

nám. Míru  1 342 m2 

Vrchlického  12 118 m2 

Sokolovská  6 036 m2 

Hlávkova včetně nájezdů na Gen. Svobody 12 980 m2 

Letná  16 346 m2 

Jabloňová  4 964 m2 

Hrdinů od Letné ke Gen. Svobody 2 146 m2 
CELKEM: 94 691 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  I. třídy 

PROGRAM  č. 6 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za týden   

1.    

Dr. M. Horákové celá 24700 m2 

Na Pláni včetně kruhového objezdu 1 020 m2 

Na Bídě   7739 m2 

Komenského   2835 m2 

Boženy Němcové   1538 m2 

Rumunská    2403 m2 

Lipová   2742 m2 

8.března   1496 m2 

Železná   1470 m2 

nám. Sokolovské   986 m2 

U Křížového Kostela   700 m2 

nám. Malé   221 m2 

Chrastavská   3512 m2 

Valdštejnská   1594 m2 

Truhlářská   1662 m2 

Jungmannova   6581 m2 

Žitavská  celá 10135 m2 

Prostory před nádražím ČD 511 m2 

Nákladní   11121 m2 

Košická   5536 m2 

Malá Moskevská   1 240 m2 
CELKEM: 89 742 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  II. třídy 

PROGRAM  č. 1 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 4 týdny 

1.    

Svobody K ulici Zvolenská 3660 m2 

Třebízského  1 356 m2 

Bendlova  1 073 m2 

Boční od Bendlovy k Husově 1 042 m2 

Ondříčkova  2 380 m2 

Vrbova  959 m2 

Heydukova  764 m2 

Baarova  2 232 m2 

Lázeňská  943 m2 

Veleslavínova  2 374 m2 

Fučíkova  2 000 m2 

Chelčického  4 775 m2 

Blahoslavova  2 772 m2 

Zvolenská  8 670 m2 

Lesní  4 658 m2 

Zborovská  3 172 m2 

Mozartova  3 366 m2 

Nám. Sukovo  680 m2 

Škroupova  424 m2 

Gorkého celá 4 858 m2 

Pavlovická  1 665 m2 

Zeyerova od Slunečné ke Zhořelecké 2 888 m2 

Krajinská  2 833 m2 

Budovcova  1 593 m2 

Lužická  3 440 m2 

spojka mezi Lužickou a Zhořeleckou 240 m2 

Luční  1 855 m2 

Slunečná  1 985 m2 
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Venušina od Luční ke Slunečné 911 m2 

Ostřížová  484 m2 

Jestřábí  707 m2 

Raisova  1 022 m2 

Kryštofova  1 358 m2 

Kozinova  1 135 m2 

Emy Destinové  1 260 m2 

Ruprechtická  od Pavlovické k Sokolské 1 133 m2 

nám. Sukovo  441 m2 

Dvořákova  2 240 m2 

Purkyňova  6804 m2 

Na Kopci  3 626 m2 

U Koupaliště od Horské k Přírodní 1290 m2 

Botanická  448 m2 

Přírodní  468 m2 

U Trianglu  1 279 m2 

Elišky Krásnohorské část 1 604 m2 
CELKEM: 94 867 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  II. třídy 

PROGRAM  č. 2 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 4 týdny  

1.    

Ještědská od Hanychovské ke Staré Ještědské 15 785 m2 

Stará Ještědská  2 407 m2 

Kubelíkova Od Americké k Ještědské 4717 m2 

Americká  od Kubelíkovy k Hanychovské 6 858 m2 

Uralská  3 185 m2 

Švermova Od Žitavské k Uralské 7836 m2 

Jáchymovská  7 585 m2 

Mánesova  2 687 m2 

Nová od Mánesovy ke Švermově 7 784 m2 

Vilová horní část 7 378 m2 

Vojanova od Nové ke Švermově 1 808 m2 

Hanychovská  9 836 m2 

 

2. 

   

Jeronýmova od 28. října ke spojce do Pačesovy ( k “Dukle” ) 5 835 m2 

U Školy  1 099 m2 

Kralická  1 468 m2 

28. října včetně kruhového objezdu 6 712 m2 

Karoliny Světlé  5 316 m2 

Doubská od 28. října k Nákladní 1 700 m2 
CELKEM:  99996 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  II. třídy 

PROGRAM  č. 3 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 4 týdny  

1.    

Cyrila a Metoděje  2 816 m2 

Růžodolská od Rochlické k Londýnské 2 815 m2 

Rolnická   1 086 m2 

Spojka  490 m2 

Jánošíkova  2 630 m2 

Jasmínová  928 m2 

Norská  6 976 m2 

Zahradní  1 419 m2 

U Mlékárny  1 494 m2 

Dožínková  315 m2 

Štursova  1 265 m2 

Hokešova  2 226 m2 

Jílovská  748 m2 

Akátová  583 m2 

Harantova  1 169 m2 

Suldovského  2 989 m2 

Boseňská  2 401 m2 

Zelná  2 431 m2 

Srbská od Zelné k Ostašovské 2 200 m2 

Uhlířská  724 m2 

Mírová  312 m2 

Partyzánská  5 367 m2 

Zeyerova od Valdštejnské k podchodu 1 306 m2 

Valdštejnská od Truhlářské k Wintrově 2 980 m2 

Dobrovského  2 598 m2 

Brněnská  2 311 m2 

Puchmajerova  1 611 m2 

Sládkova  2 077 m2 
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U Soudu od Sládkovy k Truhlářské 1 685 m2 

Šafaříkova  2 509 m2 

Jagellonská  1 462 m2 

Winterova  4 095 m2 

Okružní  1 482 m2 

Železniční  2 619 m2 

Londýnská II. včetně točky autobusu 13 930 m2 

Selská od Letné ke Stračí 6 011 m2 

Koroptví  1 010 m2 

Stračí  1 246 m2 

Polní od Letné ke Kauflandu 1 460 m2 
CELKEM: 93760 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  II. třídy 

PROGRAM  č. 4 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 4 týdny 

1.    

Staškova  3 565 m2 

Neklanova  3 745 m2 

Holubí  1 166 m2 

Havraní  1 170 m2 

Kopeckého od Radčické k Tomanově 1 512 m2 

Radčická  3 583 m2 

Výletní  7 480 m2 

Polední  4 845 m2 

Ke Sluji od Výletní k Nad Slují 2 050 m2 

Nad Slují včetně otočky MHD 2 048 m2 

Švestková od Hejnické k Přímé 12 081 m2 

Rybízová  2675 m2 

Přímá  918 m2 

Jahodová  1 829 m2 

Nákupní  1 213 m2 

Stavební od Nákupní k Výletní 2 364 m2 

Primátorská  1 698 m2 

U Obrázku od Radčické k Tomanově 1 599 m2 

Tomanova od Kopeckého ke Staškově 2 139 m2 

U Slunečních lázní  3 968 m2 

Hostivítova  2 945 m2 

Kovařovicova  1 987 m2 

Trpasličí  1 184 m2 

Krakonošova  2 262 m2 

Na Vyhlídce část k lesu + slepá odbočka 1 557 m2 

F.L. Věka  4 264 m2 

Strážní od F. L. Věka k parkovišti + parkoviště 1 940 m2 

Markova  1 415 m2 
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Ostravská  1 201 m2 

Kmochova  1 353 m2 

Roháčova  1 656 m2 

Křesomyslova  871 m2 
CELKEM: 84 283 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  II. třídy 

PROGRAM  č. 5 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 4 týdny  

1.    

Na Pískovně  4 393 m2 

Jiráskova  623 m2 

Zákopnická  2 069 m2 

Rychtářská od Zákopnické ke Květnové revoluci 4 560 m2 

Třešňová  2 213 m2 

Květnové revoluce  4 912 m2 

Borový vrch od Sokolovské ke Gen. Svobody 4 056 m2 

Na Cvičišti  5 032 m2 

Legií od Sokolovské ke Gen. Svobody 2 448 m2 

Bukovského  2 369 m2 

Bezová  1 363 m2 

Křížkovského od Květnové revoluce k Vrchlického 2 170 m2 

2.    

Rokycanova  1 456 m2 

Divišova obě části 1 248 m2 

Jiskrova  1 619 m2 

Bachmačská  379 m2 

Terronská  651 m2 

Jaselská od Jiskrovy k Prokopa Holého 1 148 m2 

Údolní  3 013 m2 

Letců  642 m2 

Božích bojovníků  1 271 m2 

nám. Žižkovo od Bož. bojovníků ke Gen. Piky 808 m2 

Přemyslova  2 370 m2 

Na Okruhu od Přemyslovy ke Gen. Piky 2 220 m2 

Jaselská od Na Okruhu k Prokopa Holého 600 m2 

Prokopa Holého  2 734 m2 

spojka ze Svojsíkovy do Prokopa Holého 400 m2 
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Svojsíkova  2 967 m2 

Balbínova  1 985 m2 

Malátova  2 261 m2 

Hrdinů od Letné ke Gen. Svobody 1 065 m2 

Senovážná  1 320 m2 

U Pramenů  2 821 m2 

Michelský vrch od Ruprechtické ke Kropáčkově 3 147 m2 

Kropáčkova  3 319 m2 

Mošnova  2 341 m2 

Mojmírova  725 m2 

Horská část 871 m2 

Baltská  2 987 m2 

Vodňanská  766 m2 

Dělostřelecká  1 946 m2 

Polní spojka mezi Letnou a Jabloňovou 292 m2 

Jarní  4 300 m2 

Šimáčkova  5 147 m2 
CELKEM: 95 027 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  II. třídy 

PROGRAM  č. 6 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 4 týdny  

1.    

Svobody od ulice Zvolenská 6865 m2 

Dubový vrch  5 716 m2 

Smolný vrch  od Jizerské k Pekárkově 1 382 m2 

Pekárkova  3 224 m2 

Na Bohdalci od Pekárkovy k 17. Listopadu 710 m2 

17. listopadu  2 819 m2 

Brožíkova  5 700 m2 

Na Bohdalci od Brožíkovy ke Stodolní 497 m2 

Stodolní  450 m2 

Březový vrch  3 552 m2 

Sluneční stráň  764 m2 

Na Výběžku od tř. Svobody k Na Zvonku 11 681 m2 

Kadlická  3 494 m2 

Osiková  4 020 m2 

Vřesová od Osikové k Habrové včetně slepé odbočky 5 141 m2 

 

2. 

   

Azalková  499 m2 

V Břízkách  1 819 m2 

Jasná  878 m2 

Milošova  884 m2 

Cidlinská  1 538 m2 

Králův háj  3 320 m2 

Karla Čapka  1 690 m2 

Frimlova  3 330 m2 

Franklinova obě části (z Cidlinské a Aloisiny výšiny) 2 424 m2 

 

3. 

   

Olbrachtova  5 314 m2 

Příloha usnesení č. 239/2016



 

 60

Sněhurčina  6 869 m2 

Vlčí vrch slepá část od Hrubínovy 2 058 m2 
CELKEM: 86 638 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  II. třídy 

PROGRAM  č. 7 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 4 týdny  

1.    

Sametová  5 716 m2 

Soukenická  2 602 m2 

Vlnařská I.  4 163 m2 

Na Kačírku  1 619 m2 

Plátenická od Mikulášské k Energetiků 1 460 m2 

Energetiků  2 673 m2 

Mikulášská  1 593 m2 

U Domoviny  2 132 m2 

U Krematoria od parkoviště k Plátenické 2 821 m2 

U Černého dolu  2 601 m2 

Klicperova  2 527 m2 

nám. Pod Branou  1 203 m2 

Svatoplukova od nám. Pod Branou ke Klicperově 1 670 m2 

Pod Perštýnem  434 m2 

U Sirotčince  1 095 m2 

Oblačná  3050 m2 

Sadová od Komenského k Tyršové 797 m2 

Tyršova  1 502 m2 

Humpolecká  1 995 m2 

U Opatrovny  2 159 m2 

2.    

Na Žižkově od Horní Kopečné k U Močálu + od Žitné k Dr. 
Horákové 

4 213 m2 

Horní Kopečná  1 088 m2 

Na Jezírku  2 606 m2 

Majakovského  1 333 m2 

Červeného  1 728 m2 

Boleslavova  1 152 m2 

Žitná od Na Žižkově k velkému parkovišti 4 988 m2 
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U Potůčku od Dělnické k Dr. M. Horákové 2 245 m2 

Hradební  3 174 m2 

Kollárova  1 417 m2 

Havlíčkova  1 229 m2 

Tylova  1 650 m2 

Dělnická  2 671 m2 

Šlikova  2 801 m2 

Kubánská  1 052 m2 

Stavbařů  1 332 m2 

Kosmonautů  1 524 m2 

SNP I.  1 843 m2 

Školní od Vojtěšské k SNP I. 1 072 m2 

Matoušova  2 225 m2 

Slavíčkova  1 445 m2 

Oldřichova od Slavíčkovy k Matoušově včetně komunikace 
kolem MŠ 

1 726 m2 

Mrštíkova  1 604 m2 

Kladenská  1 247 m2 
CELKEM: 91 177 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  III. třídy 

PROGRAM  č. 1 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 8 týdnů 

1.    

Jetelová  1 457 m2 

Topolová  1 467 m2 

Krokova  5 973 m2 

Osadní  1 196 m2 

Křižíkova  7 335 m2 

Volgogradská od Kubelíkovy k Hanychovské 5 690 m2 

Husitská od Čerchovské k Hanychovské 3 848 m2 

Čerchovská  1 846 m2 

Na Bojišti  3 382 m2 

Vojanova od Na Bojišti ke Švermově 1 938 m2 

Beskydská  830 m2 

Těšínská  966 m2 

Jugoslávská  865 m2 

Sušická  615 m2 

Krkonošská  948 m2 

Zlínská  1 728 m2 

Chodská  1 102 m2 

Sázavská  1 400 m2 

Anglická  598 m2 

Krušnohorská  1 100 m2 

Domažlická  2 880 m2 

Slovenská  1 856 m2 

Klášterského  2 696 m2 

V Zahradách  1 056 m2 

Rovná  2 954 m2 

Lounská  2 317 m2 

2.    

Táborská  2 397 m2 
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Strakonická od Táborské ke Kubelíkově 8 824 m2 

Daliborova  1 235 m2 

V Horkách  1 642 m2 

Národní  4 138 m2 

Volgogradská od V Horkách ke Kubelíkově 1 034 m2 

Votočkova  1 860 m2 

Jilmová  804 m2 

Úzká Část 218 m2 

Palackého  1 277 m2 

Herbenova  845 m2 

Opočenská  274 m2 

Kobrova  699 m2 

Dalimilova  655 m2 

Řezbářská  468 m2 

Olšová cesta  827 m2 

Slepá  805 m2 

Cechovní od Olšové cesty ke Kralické 708 m2 
CELKEM: 86 753 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  III. třídy 

PROGRAM  č. 2 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 8 týdnů   

1.    

Slovanská od Dlouhé k U Střediska včetně křižovatky 4 940 m2 

U Střediska  1 731 m2 

Česká od Dlouhé k Vesecké 3 268 m2 

Česká od Mařanovy k Brunclíkové 3 648 m2 

Brunclíkova  1 439 m2 

Vesecká  od Dlouhé k Za Mlýnem 1 064 m2 

Za Mlýnem  3 421 m2 

K Sportovnímu areálu  7 848 m2 

Dětská  1 367 m2 

Šumná  2868 m2 

U Družiny  2 159 m2 

Nad Sokolovnou  4 883 m2 

Za Humny od Kaplického k Mařanově 2234 m2 

Kaplického včetně sídliště 1 591 m2 

Turnovská  1 100 m2 

Mařanova od Kaplického k Pilínkovské 2 580 m2 

Pilínkovská od Doubské  k Proletářské 3 550 m2 

Nová Cesta  3 355 m2 

V Cihelně  6 623 m2 

2.    

Dukelská  2 741 m2 

Chabarovská  2 796 m2 

Cihlářská od Dukelské k Chabarovské 1 632 m2 

Maršíkova  1 770 m2 

nám. Na lukách  611 m2 

Nádražní  1 201 m2 

Doubská od 28. října k Hodkovické 9 112 m2 
CELKEM: 79 532 m2 
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Opakované strojní metení komunikací  III. třídy 

PROGRAM  č. 3 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 8 týdnů  

1.    

Bánskobystrická  3 683 m2 

Bezručova  1 361 m2 

Brigádnická  1 891 m2 

Zemědělská  2 225 m2 

Finská  680 m2 

Spartakiádní  1 068 m2 

Strojírenská  597 m2 

Markytánská  1 238 m2 

České Mládeže – stará část od Ještědské k nové České mládeže 2 432 m2 

Řepná  5 203 m2 

Krymská  4 037 m2 

Gagarinova  9 996 m2 

Příční  5 169 m2 

Máchova od Kubelíkovy k Pačesově 4 526 m2 

spojka z Gagarinovy do Gagarinovy 350 m2 

Palmová  1 599 m2 

Pačesova  1 204 m2 

Holečkova  1 710 m2 

Vajsova  671 m2 

U Křížku  628 m2 

Langrova  826 m2 

2.    

Erbenova  4 748 m2 

K Bucharce od Erbenovy ke Krásné vyhlídce 5618 m2 

Krásná vyhlídka od K Bucharce k Pod Ještědem 957 m2 

Houbařská od K Bucharce ke Staré Ještědské 1138 m2 

Kozáková   1332 m2 

Smotlachova  1809 m2 
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Bedlová  1309 m2 

Hřibová  562 m2 

Holubinková  842 m2 

Hanácká  1 749 m2 

Vizovická  1 087 m2 

Březnická  2 520 m2 

Písecká  3 834 m2 

Krumlovská  1 586 m2 

Prachatická  1 642 m2 

Volyňská  2 640 m2 

Irkutská od Sverdlovské k Ještědské 1 765 m2 

Charbinská od Sverdlovské k Ještědské 2260 m2 

Sverdlovská  875 m2 

Rižská  1 041 m2 

Mladé generace  599 m2 

Za Domovem  1 674 m2 

Pod Ještědem  1 016 m2 
CELKEM: 93 697 m2 
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O pakované strojní metení komunikací  III. třídy 

PROGRAM  č. 4 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 8 týdnů  

1.    

Švermova Od ulice Uralská 10260 m2 

Ostašovská Od Obchodní ke Švermově 2262 m2 

Karlovská  9 826 m2 

Mimoňská  5 186 m2 

Tolstého   10 811 m2 

Donínská  585 m2 

Rytířská  725 m2 

Mokrá od Hrádecké k Chotyňské 1 773 m2 

Chotyňská  2 789 m2 

Jitřní  1 242 m2 

Řetízková  798 m2 

Spojovací  875 m2 

U Tvrze  982 m2 

Heřmánková od Tolstého k č. p. 231 včetně komunikace kolem 
“Pošty” 

6 372 m2 

spojka z Heřmánkovy do Tolstého 200 m2 

Vítkovská  5985 m2 

Pomezní od č. p. 14 k Vítkovské  4 293 m2 

spojka od Pomezní k ul. K Bedřichovce 950 m2 

K Bedřichovce   5 387 m2 

V Polích  2682 m2  
CELKEM:  73 983 m2 
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OPAKOVANÉ  STROJNÍ  METENÍ  CHODNÍK Ů,  
KOMUNIKACÍ  A  VE ŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ 

 
 

R E K A P I T U L A C E    P R O G R A M Ů 
 

Programy I. Kategorie 

1/1 6 722 bm 

1/2 7 725 bm 

1/3 8 631 bm 

1/4 8 040 bm 

1/5 5 708 bm 

1/6 5 112 bm 

1/7 4 185 bm 

1/8 6 029 bm 

CELKEM 52 152 bm 

 

 

 

Programy II. Kategorie 

2/1 5 075 bm 

2/2 8 445 bm 

2/3 9 440 bm 

2/4 8 996 bm 

2/5 6 630 bm 

2/6          Ostrůvky a kruh. objezdy 

CELKEM 38 586 bm 

 

 

 

CELKEM 90 738 bm 

  

doba realizace: rok     2016 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  I. třídy 

PROGRAM  č. 1 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x 2 týdny  

1.    

chodníky nám. Dr. E. Beneše + „Kapesník“ 889 bm 

vozovka a chodníky 5. května  934 bm 

chodníky Šaldovo náměstí 143 bm 

vozovka Mariánská 60 bm 

vozovka včetně parkoviště Vavřincův vrch 250 bm 

vozovka Frýdlantská 300 bm 

vozovka a chodníky Tovaryšský vrch 200 bm 

vozovka a chodníky Felberova 435 bm 

vozovka Blažkova 80 bm 

vozovka Náchodská 300 bm 

vozovka Jezdecká 80 bm 

chodníky a veřejné 
prostranství 

Fügnerova 435 bm 

chodníky a veřejná 
prostranství 

Soukenné náměstí 650 bm 

chodníky Revoluční 242 bm 

chodníky Jánská 130 bm 

vozovka U Jezu 340 bm 

vozovka a chodníky Malá 1. Máje 360 bm 

chodník a veřejné prostranství Rumunská před “Palácem Syner” 250 bm 
chodník Malá Moskevská 230 bm 

chodníky Zámečnická 140 bm 

chodník  Rumunská od Zámečnické k Revoluční 60 bm 

chodníky Palachova 414 bm 

    
CELKEM:  6 722 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  I. třídy 

PROGRAM  č. 2 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 2 týdny 

1.    

chodník  Železná 240 bm 

chodníky Sokolovské náměstí - přerušovaně 245 bm 

vozovka Sokolovské náměstí od Růžové ke Kostelní 100 bm 

průchod ze Sokolovského náměstí na Malé náměstí 80 bm 

vozovka Růžová 80 bm 

vozovka Větrná 80 bm 

vozovka Kostelní + prostor “bývalé tržnice” 250 bm 

vozovka  Heliova 500 bm 

vozovka Rybářská 510 bm 

chodníky  Malé náměstí 80 bm 

chodníky Valdštejnská od Malého náměstí k Chrastavské 400 bm 

chodník spojka Rumjancevova - Sokolská 60 bm 

chodníky Sokolská od Šaldova náměstí k Londýnské 1800 bm 

chodníky Jablonecká od Šaldova náměstí k Na Bídě 2000 bm 

cesta k přehradě z Jablonecké 700 bm 

vozovka a chodníky Gutenbergova (k závoře) 200 bm 

chodníky Klášterní – přerušovaně 400 bm 

    
CELKEM:  7 725 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  I. třídy 

PROGRAM  č. 3 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 2 týdny 

1.    

chodník před jídelnou u nádraží ČD 60 bm 

chodníky parčík před nádražím ČD 100 bm 

chodníky a parkové cesty 1.máje  1085 bm 

chodníky Vaňurova od 1. máje k  Matoušově 100 bm 

spojovací cesty Matoušova u nádraží ČSAD 150 bm 

spojovací cesty od nádraží ČSAD k Jungmannově 700 bm 

parčík a cesta podél Nisy “Na Rybníčku” 180 bm 

vozovka Na Svahu – rovina 100 bm 

vozovka Široká od U Lomu k Myslivecké 100 bm 

vozovka U Stoky 40 bm 

vozovka Lucemburská 120 bm 

vozovka Na Poříčí 40 bm 

vozovka Na Rejdišti 60 bm 

vozovka U Vody 60 bm 

chodníky Žitavská od ČD k Jungmannově 660 bm 

chodníky Košická 630 bm 

chodník Nitranská 96 bm 

chodník U Nisy 370 bm 

chodníky Metelkova – přerušovaně 300 bm 

chodníky Jungmannova 800 bm 

chodníky  Na Bídě 700 bm 

vozovka + chodníky Mlýnská 744 bm 

spojka z Mlýnské do Na Perštýně 50 bm 

chodníky Jablonecká od Na Bídě podél kolejového tělesa 836 bm 

chodník Jablonecká od Na Bídě ke Kunratické podél komunikace 620 bm 

    
CELKEM:  8 631 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  I. třídy 

PROGRAM  č. 4 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 2 týdny 

1.    

chodníky  Lipová 100 bm 

chodníky 8. března – přerušovaně 250 bm 

chodníky Dr. M. Horákové od Na Pláni k Poštovnímu ná-
městí - přerušovaně 

5 780 bm 

chodník Čechova 150 bm 

chodník Doubská od Čechové ke kruh. objezdu 28. října 225 bm 

chodníky Jeronýmova – přerušovaně 1 200 bm 

    
CELKEM:  7 705 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  I. třídy 

PROGRAM  č. 5 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 2 týdny 

1.    

chodníky Rumjancevova 623 bm 

veřejné prostranství Rumjancevova před knihovnou 100 bm 

chodníky Tržní náměstí  400 bm 

chodníky Ruprechtická od Budyšínské k Ruské – levá strana 400 bm 

chodníky Budyšínská 880 bm 

chodníky Durychova 180 bm 

chodníky Masarykova 1600 bm 

chodníky  Vítězná – přerušovaně 750 bm 

cesta  U Zoologické zahrady  (od Masarykovy 
k Javorové) 

550 bm 

vozovka Tichá cesta (zpevněná část) 225 bm 

    
CELKEM:  5 708 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  I. třídy 

PROGRAM  č. 6 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 2 týdny 

1.    

chodníky Husova od V Úvoze ke tř. Svobody 1950 bm 

vozovka V Úvoze 55 bm 

vozovka Herrmannova 37 bm 

vozovka Voroněžská od 5. května k Rumjancevově 145 bm 

vozovka a chodníky Nerudovo náměstí 300 bm 

vozovka Řeznická 100 bm 

vozovka  Liliova 150 bm 

vozovka Zadní 50 bm 

vozovka Na Kopečku 100 bm 

vozovka U Náspu 167 bm 

vozovka Tkalcovská 100 bm 

vozovka Bernardova 80 bm 

vozovka Vzdušná 178 bm 

vozovka Studentská 310 bm 

vozovka Hálkova 410 bm 

vozovka a chodníky Čížkova 980 bm 

    
CELKEM:  5 112 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  I. třídy 

PROGRAM  č. 7 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 2 týdny 

1.    

cyklostezka od Orlí k Norské  2 985 bm 

prostrory Barvířská před ZŠ 350 bm 

chodník  Sousedská od kruh. objezdu k odbočce ke 
“Globusu” 

850 bm 

    

    
CELKEM:  4 185 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  I. třídy 

PROGRAM  č. 8 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 2 týdny 

1.    

chodníky a veřejné prostran-
ství 

náměstí Míru 280 bm 

chodníky Ruprechtická od náměstí Míru ke Květnové revo-
luci - přerušovaně 

1350 bm 

chodník  Ruská 389 bm 

parkové cesty park bývalé „Kolumbárium“ 300 bm 

chodníky Zhořelecká 1200 bm 

chodníky Letná od Londýnské ke Gen. Svobody - 
přerušovaně 

2060 bm 

    
CELKEM:  5 579 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  II. t řídy 

PROGRAM  č. 1 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 6 týdnů 

1.    

chodníky  tř. Svobody od Zvolenské k Hrubínově 1050 bm 

chodník Stodolní 225 bm 

chodníky a spojovací cesty sídliště Kunratická 3800 bm 

    
CELKEM:  5 075 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  II. t řídy 

PROGRAM  č. 2 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 6 týdnů  

1.    

chodníky  Melantrichova 165 bm 

chodníky   Dobiášova 1200 bm 

chodník z Vratislavické k Za Mlýnem 350 bm 

chodníky, spojovací cesty a 
cyklostezka 

sídliště Dobiášova 4440 bm 

vozovky  sídliště Dobiášova (Ježkova, Pazderkova, Buriá-
nova, Haškova, Seifertova, Halasova) 

2290 bm 

    
CELKEM:  8 445 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  II. t řídy 

PROGRAM  č. 3 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 6 týdnů  

1.    

vozovky, chodníky + parko-
viště 

Krejčího (nové domy) 3200 bm 

chodníky Krejčího 1200 bm 

chodníky Broumovská 1800 bm 

chodníky a spojovací cesty sídliště Broumovská 3240 bm 

    
CELKEM:  9 440 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  II. t řídy 

PROGRAM  č. 4 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 6 týdnů  

1.    

chodníky  Ještědská od Hanychovské ke Staré Ještědské - 
přerušovaně 

5 010 bm 

chodníky  Hanychovská – přerušovaně 2 475 bm 

cesta Cechovní  (od Kralické k podchodu na nádraží 
ČD) 

230 bm 

cesta Husitská (od vlečky ČD ke garážím) 100 bm 

vozovka Vltavská + slepá část od Švermovy 105 bm 

vozovka Na Nábřeží 120 bm 

vozovka Tovární 241 bm 

vozovka Stromovka 435 bm 

vozovka Mydlářská 280 bm 

    
CELKEM:  8 996 bm 
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Opakované strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství  II. t řídy 

PROGRAM  č. 5 

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 6 týdnů  

1.    

chodníky  Hodkovická od Poštovního náměstí k Minkovické 
- přerušovaně 

4 010 bm 

chodníky  Mařanova – přerušovaně 1 630 bm 

chodník K Sportovnímu areálu 990 bm 

    
CELKEM:  6 630 bm 
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Opakované strojní metení ostrůvků a kruhových objezdů 

PROGRAM  č. 6        

Předpokládaná četnost prováděné operace – 1x za 6 týdnů  

 

 

komunikace lokalizace specifikace 

Ještědská 2x tramvajové zastávky u Kubelíkovy ostrůvky 

Ještědská 1x – tramvajová zastávka u 28. října ostrůvek 

Kubelíkova  záliv za ostrůvkem u Gagarinovy záliv – komunikace 

Kubelíkova  za křižovatkou s Bánskobystrickou ostrůvek 

Kubelíkova u křižovatky s Českou mládeží ostrůvek 

Průmyslová u křižovatky s Českou mládeží ostrůvek 

Průmyslová za Ampérovou ostrůvek 

Průmyslová u "Denza" kruh. objezd 

Žitavská tramvajový ostrůvek u nádraží ČD ostrůvek 

1.máje křižovatka se Žitavskou ostrůvek 

Na Rybníčku u křižovatky s 1. máje ostrůvek 

28. října křižovatka s Doubskou 
kruhový objezd + ostrův-
ek 

Košická u sjezdu z 1/35 u Babylonu 2x ostrůvek 

Na Pláni u přechodu pro chodce u parkovacího domu ostrůvek 

Na Pláni 

křižovatka s Blažkovou mezi oběma ulicemi 
od propojky z Na Pláni do Blažkové ke kruh. 
objezdu 

podélný pás mezi vozov-
kami 

Na Pláni křižovatka s Na Bídě kruh. objezd 

Blažkova 
na přechodu před dolním vjezdem do parko-
vacího domu a na přechodu za Normou 2x ostrůvek 

Lípová u křižovatky s Malou Moskevskou ostrůvek 

Felberova u křižovatky s Palachovou ostrůvek 

Šaldovo náměstí 
dva před nájezdem do Husovy, přechod pro 
chodce u 5. května a u Gutenbergovy ostrůvky 

Husova u křižovatky s Baarovou ostrůvek 

Vítězná u křižovatky s Husovou ostrůvek 

tř. Svobody u křižovatky s Husovou ostrůvek 
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Riegrova   tramvajový ostrůvek 

Na Bídě u odbočky na Mlýnskou ostrůvky 

Gen. Piky u křižovatky s Dvořákovou ostrůvky 

Durychova u křižovatky s Budyšínskou ostrůvek 

Budyšínská křižovatka se Svojsíkovou kruh. objezd + ostrůvky 

Ruprechtická u Květnové revoluce ostrůvek 

Hlávkova u křižovatky s Vrchlického ostrůvek 

Letná křižovatka s Polní ostrůvky 

Letná u křižovatky s Londýnskou ostrůvek 

Norská u křižovatky s Letnou ostrůvek 

Londýnská křižovatka s Letnou a směr prům. zóna Sever 2x kruh. objezd + spojky 

Sousedská u kruhového objezdu pod železn. viaduktem 
ostrůvky u autobusových 
zastávek 

Sousedská křižovatka u vjezdu ke Globusu 
kruh. objezd včetně os-
trůvků 

Sousedská křižovatka s Ostašovskou 
kruh. objezd včetně os-
trůvků 

Obchodní u křižovatky s ul. K Bauhausu ostrůvek 

Švermova před ZŠ Ostašov ostrůvky 

Broumovská u křižovatky s Jabloneckou tři ostrůvky 

Dobiášova u kruhového objezdu na Vratislavické čtyři ostrůvky 

Dobiášova křižovatka s Krejčího 
nový kruhový objezd + 
přilehlé ostrůvky 

Doubská u křižovatky s Hodkovickou ostrůvky 

Doubská za kruh. objezdem u BP "Čermák" ostrůvky 

Dr. M. Horáko-
vé 

u teplárny a směrem do města v zatáčce od 
Melantrichovy ostrůvky 

Dr. M. Horáko-
vé u prodejny Viatex ostrůvek 

Dr. M. Horáko-
vé u Kauflandu ostrůvek 

Hanychovská 1x - zastávka tramvaje u Krkonošské ostrůvek 

Hanychovská 1x - zastávka tramvaje u Kralické ostrůvek 

Hodkovická křižovatka s Minkovickou kruh. objezd 

Hrubínova u křižovatky s Aloisinou výšinou  ostrůvky 

Krejčího u odbočky k pečovatelským domům ostrůvek 
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Krejčího u křižovatky s Broumovskou ostrůvky u přechodů 

Jungmannova křižovatka s Metelkovou kruh. objezd + ostrůvky 

Jungmannova nájezd do Žitavské ostrůvky 

Mařanova křižovatka s Hodkovickou dva ostrůvky 

Mařanova křižovatka s Českou kruh. objezd 

Sokolská u křižovatky s Pastýřskou ostrůvek 

Sokolská u křižovatky s Frýdlantskou ostrůvek 

Valdštejnská křižovatka s Chrastavskou ostrůvek 
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MYTÍ  KOMUNIKACÍ  A  VE ŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ 
 
 
 
 
 
 
 

R E K A P I T U L A C E 
 

Etapy 

Etapa 1 373 556 m2 

Etapa 2 383 586 m2 

Etapa 3 151 897 m2 

CELKEM 909 039 m2 

Mytí parkovišť 

parkoviště  5 485 m2 

CELKEM 5 485 m2 

 

 

 

CELKEM m 2 914 524 m2 

  

  

doba relalizace: duben – září  2016 

Příloha usnesení č. 239/2016



 

 87

 
Mytí komunikací a veřejných prostranství 

E T A P A  1  

1.     

Husova od Klášterní k Šaldovu náměstí 5 050 m2 

Klostermannova spojka 400 m2 

V Úvoze   480 m2 

5. května  + parkové cesty 5 005 m2 

nám. Dr. E. Beneše + parkoviště 5 870 m2 

spojka Rumjancevova - Sokolská   720 m2 

Budyšínská   1 974 m2 

Tržní nám.  
včetně průjezdu + parkoviště u To-
bogánu 3 640 m2 

Durychova   1 392 m2 

Železná   1 275 m2 

Gutenbergova + parkové cesty 2 143 m2 

Komenského   1 415 m2 

Tyršova   1 248 m2 

Bož. Němcové   1 790 m2 

8. března   3 000 m2 

Palachova + kolejové těleso 4 200 m2 

Felberova   1 690 m2 

Pražská   2 625 m2 

Moskevská   3 000 m2 

Zámečnická   350 m2 

Jezdecká   210 m2 

Rumunská + parkoviště 1 728 m2 

Lipová   1 200 m2 

Na Pláni   1 460 m2 

Malá Moskevská   1 842 m2 

Revoluční   1 950 m2 

Soukenné náměstí   2 210 m2 

Fügnerova + nádraží DPMLJ + parkoviště 5 945 m2 
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Herrmannova   360 m2 

Nerudovo náměstí   1 214 m2 

Voroněžská od 5. května k Rumjancevově 900 m2 

Kavčí   460 m2 

Liliová + parková cesta 830 m2 

Řeznická   780 m2 

U Náspu   835 m2 

Na Kopečku   856 m2 

Zadní   550 m2 

Sokolovské náměstí   2 345 m2 

Růžová   360 m2 

Větrná   420 m2 

U Krematoria   1 920 m2 

Fialková II.   3 200 m2 

U Sirotčince   1 500 m2 

Tovaryšský vrch   650 m2 

Náchodská   900 m2 

Blažkova   1 080 m2 

Dr. M. Horákové od Na Pláni ke Košické 5 850 m2 

Žitavská od ČD k nájezdu na dálnici 3 690 m2 

prostory před nádražím ČD od Nákladní k Žitavské 2 582 m2 

parčík před ČD   250 m2 

1. máje + parkové cesty 17 800 m2 

Jánská   2 880 m2 

prostor mezi KD a OD   6 512 m2 

U Opatrovny   1 425 m2 

Malá 1. máje   1 313 m2 

Vaňurova   4 988 m2 

Matoušova   4 672 m2 

Františkovská   5 141 m2 

Slavíčkova   1 800 m2 

Oldřichova   1 729 m2 

Na Humnech   1 703 m2 

Rajská   160 m2 
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spojovací cesty v sídlišti pod nádražím ČSAD 800 m2 

Metelkova   2 070 m2 

Na Ladech   1 671 m2 

Studničná   699 m2 

Perlová   518 m2 

Chrastavská   6 000 m2 

Na Rybníčku   2 992 m2 

Krátký vršek   200 m2 

Purkyňova od Lesní k parkovišti 960 m2 

Riegrova   3 668 m2 

konečná Lidové sady   800 m2 

Wolkerova   2 275 m2 

Sosnová   450 m2 

Alšova od Jizerské po Březovou alej 644 m2 

Březová alej   1 800 m2 

Třebízského   1 295 m2 

Fibichova + parkoviště 4 750 m2 

Lesní od Zborovské k Masarykově 5 875 m2 

Klostermannova - zbytek   1 600 m2 

Barvířská + cesta a prostory před ZŠ 4 905 m2 

U Zbrojnice   480 m2 

U Lomu   1 110 m2 

Resslova   600 m2 

Široká od Soukenného nám. k U Lomu 4 950 m2 

Papírová   625 m2 

Na Zápraží   1 224 m2 

Orlí   2 296 m2 

U Besedy   1 392 m2 

Hrazená   560 m2 

Malé náměstí   725 m2 

U Křížového kostela   350 m2 

Mariánská   600 m2 

Vavřincův vrch   1 718 m2 

Frýdlantská   2 700 m2 
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Vítězná   10 101 m2 

U Obchodní komory   800 m2 

Horská od Baltské k Žižkovu náměstí 2 300 m2 

Žižkovo náměstí   1 020 m2 

Božích bojovníků   1 500 m2 

Letců   1 000 m2 

Přemyslova   3 410 m2 

Dělostřelecká   1 824 m2 

Na Okruhu   4 800 m2 

Jiskrova   1 600 m2 

Rokycanova   1 500 m2 

Prokopa Holého    1 700 m2 

Bachmačská   900 m2 

Terronská   900 m2 

Jaselská   1 800 m2 

Gen. Píky   2 069 m2 

Štefánikovo náměstí   2 400 m2 

Baarova   4 410 m2 

Tkalcovská   600 m2 

Bernardova   400 m2 

Vzdušná   1 260 m2 

Pekárkova od Husovy k lávce 960 m2 

Mozartova   6 250 m2 

Gorkého   5 420 m2 

Škroupova   1 248 m2 

Sukovo náměstí   520 m2 

Dvořákova   3 853 m2 

Zborovská   4 888 m2 

Krajinská   4 025 m2 

Pavlovická   3 300 m2 

Ruprechtická   21 982 m2 

Budovcova   2 160 m2 

Lužická + spojka na Zhořeleckou 4 680 m2 

Ostřížová   936 m2 
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Jestřábí   896 m2 

Kozinova   2 310 m2 

Raisova   1 200 m2 

Kryštofova   1 200 m2 

E. Destinové   1 200 m2 

Tatranská   6 048 m2 

Nitranská   2 842 m2 

U Nisy + cesta podél Nisy 3 750 m2 

Masarykova   8 600 m2 

Bendlova   2 475 m2 

Boční   700 m2 

Ondříčkova   2 380 m2 

Studentská   1 085 m2 

Heydukova   1 914 m2 

Hálkova   2 050 m2 

Čížkova   2 184 m2 

Vrbova   1 700 m2 

Mošnova   2 100 m2 

Kropáčkova   2 100 m2 

Mojmírova   675 m2 

Tovačovského   675 m2 

Michelský vrch   3 000 m2 

Baltská   2 925 m2 

Vodňanská   975 m2 

Příkrý vrch   600 m2 

Ječmínkova   360 m2 

Jeseniova   1 652 m2 

Strmá   675 m2 

CELKEM   373 556 m2 
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Mytí komunikací a veřejných prostranství 

E T A P A   2  

 

1. sídliště Král ův háj     

Aloisina výšina od Hrubínovy k Dvorské 6 800 m2 

Temná   750 m2 

Milošova   350 m2 

Azalková   525 m2 

V Břízkách   788 m2 

Franklinova   2 304 m2 

Ječná    2 400 m2 

Na Výšinách   2 366 m2 

Březinova  od Dvorské k Frimlově 5 975 m2 

Kubánská   765 m2 

Stavbařů   797 m2 

Kosmonautů   1 232 m2 

SNP I. a II.   1 150 m2 

Školní včetně náměstíčka 5 100 m2 

Králův háj   2 250 m2 

Vojtěšská   4 820 m2 

Dvorská   7 027 m2 

Karla Čapka   1 688 m2 

Frimlova   1 975 m2 

Lomená   788 m2 

cesty v sídlišti   1 500 m2 

      

2. sídliště Kunratická     

Olbrachtova   8 940 m2 

Aloisina výšina od Hrubínovy ke Sněhurčině 2 865 m2 

Sněhurčina od Al. výšiny ke Kunratické 8 775 m2 

Vlčí vrch   2 582 m2 

Nezvalova   5 245 m2 

cesty v sídlišti   2 010 m2 
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3. sídliště Skalní     

Skalní - část   1 000 m2 

Sadová   2 700 m2 

cesty v sídlišti   400 m2 

náměstí Českých bratří   1 500 m2 

Humpolecká   2 550 m2 

Hvězdná   600 m2 

Tyršova   2 392 m2 

      

4. sídliště Františkov     

Jáchymovská   9 050 m2 

Mánesova   2 282 m2 

Vojanova od Nové ke Švermově 3 960 m2 

Nová   4 100 m2 

Řídkého   1 170 m2 

Klášterského od Jáchymovské ke Švermově 1 600 m2 

V Zahradách od Jáchymovské ke Švermově 1 200 m2 

Tovární ke Švermově 1 140 m2 

Stromovka   3 735 m2 

Vltavská   1 130 m2 

Mydlářská   1 040 m2 

Švermova od Uralské k Jungmannově 17 780 m2 

cesty v sídlišti   900 m2 

      

5. sídliště Vesec I.     

Jeřmanická   3 075 m2 

Česká od Mařanovy ke Slovanské 8 075 m2 

Slovanská od České k Vesecké 2 625 m2 

Vesecká od Slovanské k Hodkovické 1 913 m2 

cesty v sídlišti   425 m2 

      

6. sídliště Vesec II.     

Pacltova   750 m2 
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Holubova   1 538 m2 

Fričova   760 m2 

Kašparova 
od spojky z Nad Sokolovnou k 
České 4 100 m2 

Nad Sokolovnou od Malé k České 1 950 m2 

Malá   750 m2 

      

7. sídliště Gagarinova     

Gagarinova   8 593 m2 

cesty v sídlišti   1 750 m2 

      

8.     

U Soudu   2 300 m2 

Valdštejnská   10 235 m2 

Puchmajerova   3 450 m2 

Sládkova   2 100 m2 

Brněnská   2 040 m2 

Šafaříkova   4 800 m2 

Dobrovského   4 500 m2 

Jagellonská   900 m2 

Truhlářská   4 455 m2 

Jungmannova   12 125 m2 

Dr. M. Horákové 
od Košické k Poštovnímu ná-
městí 34 105 m2 

Na Perštýně   5 500 m2 

náměstí Pod Branou   1 646 m2 

Andělčina - část   640 m2 

Mikulášská   1 870 m2 

Svatoplukova   2 250 m2 

Gollova   825 m2 

Klicperova   4 750 m2 

Mlýnská   7 200 m2 

U Domoviny   2 800 m2 

Energetiků   500 m2 

U Černého dolu   3 150 m2 
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Nad Teplárnou   585 m2 

      

9.     

Fučíkova   3 005 m2 

Chelčického   5 335 m2 

Blahoslavova   2 860 m2 

Veleslavínova   3 600 m2 

      

10. sídliště Ruprechtice     

Staškova od Havraní k náměstí Míru 1 800 m2 

cesty v sídlišti   1 130 m2 

Hroznová včetně odbočky k panel. domu 712 m2 

Neklanova od Havraní k náměstí Míru 1 080 m2 

2x odbočka z Neklanovy 
k parkovištím u panelových do-
mů 720 m2 

náměstí Míru   1 848 m2 

F. L. Věka   3 571 m2 

Strážní   950 m2 

Květnové revoluce včetně cest v sídlišti 5 540 m2 

Rychtářská   4 200 m2 

      
 

11.     

Ostašovská od Úvozní k Londýnské 5 472 m2 

Partyzánská od Jílovské k Ostašovské 678 m2 

Zahradní   2 850 m2 

Norská   4 302 m2 

U mlékárny   1 057 m2 

      

12. sídliště Staré Pavlovice     

Jabloňová   5 250 m2 

Šimáčkova   5 600 m2 

Jarní   2 770 m2 

Lidická   300 m2 

Hrdinů   3 750 m2 

Poděbradská   750 m2 
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Půlpánova   900 m2 

Polní  od Letné k Podzimní 2 010 m2 

Podzimní   2 400 m2 

Letná   17 320 m2 

cesty v sídlišti   800 m2 

CELKEM   383 586 m2 

      

      

      

Mytí parkovišť     

U Krematoria   1 255 m2 

Sokolovské náměstí   2 345 m2 

Papírová   1 885 m2 

CELKEM   5 485 m2 
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Mytí komunikací a veřejných prostranství 

E T A P A   3 

 

1.     

Husova od Klášterní k Šaldovu náměstí 5 050 m2 

Klostermannova spojka 400 m2 

V Úvoze   480 m2 

5. května  + parkové cesty 5 005 m2 

nám. Dr. E. Beneše + parkoviště 5 870 m2 

Železná   1 275 m2 

Bož. Němcové od 8. března k Rumunské 532 m2 

8. března   3 000 m2 

Palachova + kolejové těleso 4 200 m2 

Felberova   1 690 m2 

Pražská   2 625 m2 

Moskevská   3 000 m2 

Rumunská + parkoviště 1 728 m2 

Lipová   1 200 m2 

Na Pláni   1 460 m2 

Malá Moskevská   1 842 m2 

Revoluční   1 950 m2 

Soukenné náměstí   2 210 m2 

Fügnerova + nádraží DPMLJ + parkoviště 5 945 m2 

Herrmannova   360 m2 

Nerudovo náměstí   1 214 m2 

Voroněžská od 5. května k Rumjancevově 900 m2 

Kavčí   460 m2 

Liliová + parková cesta 830 m2 

Řeznická   780 m2 

Sokolovské náměstí   2 345 m2 

U Krematoria   1 920 m2 

Tovaryšský vrch   650 m2 

Náchodská   900 m2 
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Blažkova   1 080 m2 

Dr. M. Horákové od Na Pláni ke Košické 5 850 m2 

prostory před nádražím ČD od Nákladní k Žitavské 2 582 m2 

parčík před ČD   250 m2 

1. máje + parkové cesty 17 800 m2 

Jánská   2 880 m2 

prostor mezi KD a OD   6 512 m2 

Malá 1. máje   1 313 m2 

Vaňurova od Matoušovy k  1. máji 2 250 m2 

Na Rybníčku   2 992 m2 

Krátký vršek   200 m2 

Fibichova + parkoviště 4 750 m2 

Lesní od Zborovské k Masarykově 3 150 m2 

Klostermannova - zbytek   1 600 m2 

Barvířská + cesta a prostory před ZŠ 4 905 m2 

U Zbrojnice   480 m2 

U Lomu   1 110 m2 

Resslova   600 m2 

Široká od Soukenného nám. k U Lomu 4 950 m2 

Papírová   625 m2 

Na Zápraží   1 224 m2 

Orlí   2 296 m2 

U Besedy   1 392 m2 

Malé náměstí   725 m2 

U Křížového kostela   350 m2 

Mariánská   600 m2 

Vavřincův vrch   1 718 m2 

Frýdlantská   2 700 m2 

Nitranská   2 842 m2 

U Nisy + cesta podél Nisy 3 750 m2 

Masarykova   8 600 m2 

CELKEM   151 897 m2 
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MYTÍ KOMUNIKACÍ TRYSKAMI 
 
 
 
 
 

R E K A P I T U L A C E 
 

Mytí komunikací tryskami 

CELKEM  13 925  m2 

  

  

doba realizace: rok 2016 
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MYTÍ KOMUNIKACÍ TRYSKAMI  

 
 
 
Lukášovská  2350 m2 

Puškinova  2560 m2 

Výletní  1700 m2 

Nad Slují Od Výletní k otočce MHD 480 m2 

Polední  850 m2 

Horská  2935 m2 

Komunikace na Ještěd Od Výpřeže k hotelu 3050 m2 

    

    

    

    

Celkem  13925  m2 
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RUČNÍ  ÚKLID  CHODNÍK Ů  A  VEŘEJNÝCH  PROSTRAN-
STVÍ  
 
                                            R E K A P I T U L A C E    P R O G R A M Ů 
 

LOKALITY I. 

1 2 355 bm    
93 stupňů 

2 3 071 bm 

3 4 745 bm 

4 2 355 bm 

8 stupňů 

5  2 595 bm 

14 stupňů 

6  2 930 bm 

176 stupňů 

7 2 845 bm 

78 stupňů 

8 – úklid provádí VPP 3 550 bm 

9 – úklid provádí VPP 3 710 bm 

10  2 730 bm 

11  2820 bm 

Sídliště – úklidy provádí VPP 42 500 bm 

CELKEM   369 stupňů 

CELKEM 76 206 bm 
LOKALITY II.  

2/1 10 595 bm 

2/2 13 030 bm 

CELKEM 23 625 m 
Schodiště 

počet stupňů 630 stupňů 

CELKEM 630 stupňů 

Příloha usnesení č. 239/2016



 

 102

Celkem ruční úklidu 99 831 bm 

Celkem schodišť 999 stupňů 

  

doba realizace: rok 2016 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 1 

četnost prováděné operace – minimálně 5x týdně  

1.    

Chodníky Herrmannova 60 bm 

Chodníky Řeznická 100 bm 

Chodníky Liliová + cesta ke schodišti 130 bm 

Chodníky Kavčí 60 bm 

Chodníky + prostranství Nerudovo náměstí 300 bm 

Chodník Na Kopečku 200 bm 

Chodníky 5.května  (od Šamánkovy k Šald. náměstí ) 350 bm 

Chodníky Sokolská  (od Šaldova náměstí k Ruprechtické ) 450 bm 

Chodníky Voroněžská  (od 5. května k Rumjancevově ) 350 bm 

Chodníky V Úvoze 50 bm 

Chodníky spojka Rumjancevova x Sokolská 80 bm 

Schodiště Sokolská x Vavřincův vrch 42 stupňů 

Schodiště Sokolská x Rumjancevova 16 stupňů 

Schodiště Sokolská x Liliová 15 stupňů 

Schodiště V Úvoze + dlouhé ze Vzdušné 13 + 7 stupňů 

Komunikace Vzdušná 145 bm 

Komunikace Bernardova 80 bm 

    

    

    
CELKEM: 93  stupňů 
 2 355 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství    

LOKALITA č. 2 

četnost prováděné operace – minimálně 5x týdně 

1.    

chodníky  Šaldovo náměstí 80 bm 

chodníky + parkové cesty 5. května  (od Šaldova nám. k nám. Dr. E. Beneše) 650 bm 

chodníky  Palachova 507 bm 

chodníky a veřejná prostran-
ství  + květníky 

náměstí Dr. E. Beneše 739 bm 

chodníky  + vozovka Felberova 235 bm 

chodníky + vozovka Moskevská 300 bm 

Vozovka Jezdecká 80 bm 

chodníky + veřejné 
prostranství 

Zámečnická 150 bm 

chodníky + vozovka Pražská 250 bm 

Spojka mezi ul. Pražská a ul. Papírová 80 bm 
CELKEM:  3 071 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 3 

četnost prováděné operace – minimálně 5x týdně  

1.    

Chodníky Husova  (od Šaldova náměstí ke Klášterní) 1200 bm 

Chodníky Jablonecká  (od Šaldova náměstí k Na Bídě) 1200 bm 

Chodníky Klášterní 440 bm 

chodníky + parkové cesty Gutenbergova 445 bm 

chodníky + parkové cesty Komenského 250 bm 

Chodníky Tyršova 150 bm 

chodník + parkoviště Sadová 130 bm 

chodníky + parkové cesty náměstí Českých bratří 300 bm 

Chodníky Boženy Němcové  (od Komenského k Rumunské ) 500 bm 

Chodníky Klostermannova mezi Husovou a Klášterní 130 bm 

    
CELKEM:  4 745 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 4 

četnost prováděné operace – minimálně 5x týdně 

1.    

Chodníky Rumunská 200 bm 

Chodníky Revoluční 250 bm 

Chodníky Malá Moskevská 100 bm 

Chodníky + zelené plochy + 
květníky 

Soukenné náměstí 450 bm 

chodníky + zelené plochy + 
květníky  

Fügnerova 750 bm 

Chodníky Jánská 150 bm 

veřejné prostranství před Palácem Syner 125 bm 

veřejné prostranství mezi KD a OD Jánská 210 bm 

vozovka + chodníky Malá 1.máje 120 bm 

Chodníky 1. máje (od DK k ul. U Nisy )   

park + parkoviště U Nisy (Rybníček )   

    
CELKEM:  
 2 355 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 5 

četnost prováděné operace – minimálně 3x týdně (pondělí, středa, pátek) 

1.    

Chodníky + parkové cesty a 
parkoviště + vyhlídka na 1/35 

1. máje 1050 bm 

Chodníky park před nádražím ČD 50 bm 

Chodníky + parkoviště Žitavská směrem k  nádraží ČSAD 200 bm 

Chodníky + spojovací cesty u nádraží ČSAD – Vaňurova 100 bm 

Chodníky Vaňurova 150 bm 

Chodník U Nisy 300 bm 

Chodníky Nitranská 180 bm 

Chodníky Na Rybníčku 350 bm 

Cesta podé Nisy + parkové 
cesty 

Na Rybníčku 140 bm 

Schodiště Žitavská od parkoviště k nádraží ČSAD 14 stupňů 
Parkoviště + chodník od Žitavské ke schodišti k nádraží ČSAD 75 bm 
CELKEM:  14   stupňů 
     2 595 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 6 

četnost prováděné operace – minimálně 2x týdně ( úterý, pátek ) 

1.    

Chodníky Lípová 100 bm 

Chodníky 8. března 300 bm 

Chodník Na Bídě 700 bm 

Chodníky Dr. M. Horákové od Na Pláni k zastávkám MHD 
za Košickou 

1080 bm 

Chodník Košická 550 bm 

Cesty v parku  Šumavská 50 bm 

Chodníky Na Pláni 100 bm 

Schodiště Oblačná x Na Bídě u ZŠ 46 stupňů 

Schodiště Oblačná x nám. Českých bratří 53 stupňů 

Schodiště Oblačná x Hvězdná 36 stupňů 
Schodiště park Šumavská 6 stupňů 
Schodiště Rumunská 35 stupňů 
Parčík Fügnerova (ŽELVA) 50 bm 
    
CELKEM: 176  stupňů 
 2 930 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 7 

četnost prováděné operace – minimálně 5x týdně 

1.    

Chodníky Rumjancevova + prostor před knihovnou 725 bm 

Chodníky Šamánkova 200 bm 

Chodníky Železná 150 bm 

Chodníky + parkoviště Sokolovské náměstí 250 bm 

Chodník U Křížového kostela 50 bm 

Veřejné prostranství + 
vozovka 

Kostelní 250 bm 

Chodník Mistrovský vrch 50 bm 

Chodníky Tovaryšský vrch 100 bm 

Chodník + parkoviště Vavřincův vrch   

Komunikace Na Svahu (kopec od Sokol. náměstí 
k Lucemburské ) 

  

Chodníky Frýdlantská 300 bm 

Chodníky Mariánská 80 bm 

Chodníky Malé náměstí 50 bm 

Chodníky Valdštejnská od Malého nám. k Chrastavské 400 bm 

Vozovka Růžová 80 bm 

Vozovka Větrná 80 bm 

Vozovka Na Svahu – kopec ze Sokol. Náměstí 80 bm 

Schodiště Mistrovský vrch x Lucemburská 78 stupňů 
Chodníky + parkoviště Tržní náměstí (včetně parkoviště u “Tobogánu”)   
    
CELKEM: 78 stupňů 
 2 845 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 8 

četnost prováděné operace – minimálně  2 x týdně ( úterý, pátek ) (uklízí Komunitní 
práce) 

1.    

Chodníky  Tržní náměstí – včetně fontány + parkoviště u 
„Tobogánu“ 

580 bm 

Chodníky Durychova 170 bm 

Chodníky Štefánikovo náměstí 400 bm 

Chodníky Vítězná 800 bm 

Chodníky Masarykova 1 600 bm 
    
CELKEM:  3 550 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 9 

četnost prováděné operace – minámlně 3x týdně (pondělí, středa, pátek)  
 (uklízí Komunitní práce) 

1.    

Chodník + parkoviště U Krematoria od Dr. M. Horákové k „Likremu“  170 bm 

Chodníky Na Perštýně 600 bm 

Chodníky U Opatrovny 150 bm 

Chodník + parkoviště Mlýnská 450 bm 

Chodník  Náchodská 250 bm 

Chodník Blažkova 230 bm 

Veř. prostranství Švédská 70 bm 

Chodníky kolem parkovacího domu Blažkova 150 bm 
Chodníky kolem Kulturního domu 100 bm 
Komunikace  U Jezu 100 bm 
Lávka U Jezu x U Nisy 20 bm 
Cyklostezka od Orlí  k Londýnské 1 420 bm 
CELKEM:  3 710 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 10 

četnost prováděné operace – minimálně 3x týdně ( pondělí, středa, pátek ) 

1.    

Komunikace Krátký vršek 50 bm 
Vozovka + parkoviště Hrazená 250 bm 
Chodníky Barvířská 300 bm 
Chodník U Besedy 200 bm 
Parkoviště Papírová 300 bm 

Chodníky Široká 300 bm 

Chodník  Resslova 50 bm 

Chodník U Zbrojnice 50 bm 

Chodník U Lomu  150 bm 

Parkoviště křižovatka U Lomu x Široká (nezpevněné) 50 bm 

Chodník  Na Zápraží 100 bm 

Chodníky + parkoviště Orlí 545 bm 

Chodníky Františkovská 635 bm 
CELKEM: 2 730 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. 11 

četnost prováděné operace – minimálně 3x týdně ( květen až září ) 

1.    
Chodníky ul. Riegrova – od ul. Fibichova ke vstupu do ZOO 

včetně parku 
580 bm 

Chodníky ul. Alšova – od ul. Riegrova k ul. Husova 500 bm 
Chodník ul. Březová alej – od ul. Alšova k ul. Husova 280 bm 
Chodník ul. Husova od ul. Alšova k ul. Boční 270 bm 

Chodníky ul. Boční k ul. Bendlova 140 bm 

Chodník  ul. Bendlova od budovy TUL k ul. Fibichova 500 bm 

Chodník ul. Fibichova od ul. Husova k ul. Riegrova 550 bm 
CELKEM: 2 820 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITY SÍDLIŠ Ť 

četnost prováděné operace –  minimálně 1x za 4 týdny 

1. 

sídliště  S1 Broumovská 4 000 bm 

sídliště  S2 Kunratická 5 000 bm 

sídliště  S3 Dobiášova 6 000 bm 

sídliště  S4 Žitná 2 000 bm 

sídliště  S5 Gagarinova 4 000 bm 

sídliště  S6 Doubí 2 000 bm 
sídliště  S7 Vesec I. a II. 2 000 bm 
sídliště  S8 Ruprechtice 4 000 bm 
sídliště  S9 Pavlovice 4 000 bm 
sídliště  S10 Františkov 3 500 bm 
sídliště  S11 Franklinova 2 000 bm 
sídliště  S12 Králův Háj 4 000 bm 
Celkem: 42 500 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. I I/1 

četnost prováděné operace – minimálně 1x za 4 týdny 

1.    

Chodníky Kralická 350 bm 

Chodníky Kar. Světlé od Kralické k U Školy 100 bm 

chodníky  U Školy 280 bm 

Chodníky Valdštejnská od Truhlářské k Winterově 400 bm 

Chodníky Dobrovského  900 bm 

Chodníky U Soudu 650 bm 

Chodníky Brněnská 450 bm 

Chodníky Puchmajerova 700 bm 

Chodníky Šafaříkova 700 bm 

Chodníky Žitavská od ČD k Jungmannově + parčík 550 bm 

Chodníky Truhlářská 700 bm 

Chodníky Chrastavská 1000 bm 

Chodníky Jungmannova 250 bm 

Chodníky Metelkova 200 bm 

Chodníky Františkovská 800 bm 

Chodníky Orlí 250 bm 

Chodníky Na Zápraží 100 bm 

Chodníky Matoušova 300 bm 

Chodníky Slavíčkova 150 bm 
Podchod z Nové do Žitavské 50 bm 
Cesta Pionýrů – kopec na Poštovní náměstí 150 bm 
Cyklostezka od Londýnské k Norské 1565 bm 
CELKEM:  10 595 bm 
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Ruční úklid chodníků a veřejných prostranství   

LOKALITA  č. I I/2 

četnost prováděné operace – minimálně 1x za 4 týdny 

1.    

Chodník  Ruská 250 bm 

Chodníky Budyšínská 880 bm 

chodníky  Ruprechtická 4 000 bm 

Chodníky náměstí Míru 150 bm 

Chodníky Gen. Piky 1 000 bm 

Chodníky Žižkovo náměstí 300 bm 
Chodníky Horská od Žižkova náměstí  k Baltské 300 bm 
Chodník  Riegrova 400 bm 

Chodníky konečná Lidové sady 50 bm 

Chodníky Husova od Klášterní k Jizerské 2 300 bm 
Chodník Tř. Svobody od Husovy ke Zvolenské 350 bm 

Chodníky Zvolenská od Josefinina údolí k Jablonecké 150 bm 

Chodníky Dvorská 1 200 bm 

Chodníky Březinova 600 bm 

Chodníky Vojtěšská 800 bm 
Chodník Oblačná 300 bm 
CELKEM  13 030 bm 
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Ruční úklid schodišť 

 

četnost prováděné operace – minimálně 1x za 4 týdny 

1.    

Schody + podchod Sokolská – Zeyerova 57 stupňů 

Schody Frýdlantská (ZUŠ) 16 stupňů 

Schody  Květinová – Školní vršek včetně cesty k Sokolské 7 stupňů 

Schody Zeyerova – Valdštejnská 12 stupňů 

Schody Větrná – Heliova 12 stupňů 

Schody Heliova – Rybářská 51 stupňů 

Schody Mistrovský vrch – Lucemburská 78 stupňů 

Schody Široká – Na ladech 67 stupňů 

Schody 1.máje – Tatranská 72 stupňů 

Schody Hanychovská – Švermova (u otočky tramvají) 8 stupňů 

Schody Tkalcovská – V Úvoze 15 stupňů 

Schody Vzdušná – V Úvoze 5 stupňů 

Schody Tržní náměstí – park Ruská 57 stupňů 

Schody konečná Lid. sady – Alšova 15 stupňů 
Schody + tunýlek 28. října 25 stupňů 
Schody Dr. M. Horákové – U Opatrovny 35 stupňů 
Schody + podchod Dobiášova 98 stupňů 
    
CELKEM:   630 stupňů 
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CHEMICKÉ  ČIŠTĚNÍ  CHODNÍK Ů  A  KOMUNIKACÍ 
 
 
 
 
 
 
 

R E K A P I T U L A C E 
 

chemické čištění 

CELKEM  210 000 m2 

  

  

doba realizace: rok 2016 
 

 

Dle upřesnění správců komunikací 

 
 

 

 

 

Příloha usnesení č. 239/2016



 

 119

SBĚR  PSÍCH  EXKREMENT Ů 
 
 
 

R E K A P I T U L A C E    P R O G R A M Ů 
 

Programy – doporučená četnost 

1 1x za 4 týdny 

      2 1x za 4 týdnů 

3 1x za 4 týdnů 

4 1x za 4 týdnů 

5 1x za 4 týdnů 

  

  

  

doba realizace: rok 2016 
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Sběr psích exkrementů 

Program č.1 

četnost prováděné operace – minimálně 1x za 4 týdny 

1.    

Park Štefánikovo náměstí   

Park Přemyslova   

Park Prokopa Holého   

Park Sukovo náměstí   

Park kolem Muzea   

Chodníky včetně příuliční 
zeleně 

Masarykova   

Park Komenského   

Park nám. Českých bratří   

Park Gutenbergova   

Park Valdštejnská   

Chodníky 5. května   

Cyklostezka Od Orlí k Metelkově včetně zelených ploch   
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Sběr psích exkrementů 

Program č.2 

četnost prováděné operace – minimálně 1x za 4 týdnů 

1.    

Chodníky včetně příuliční 
zeleně  

sídliště Broumovská   

 

Program č.3 

četnost prováděné operace – minimálně 1x za 4 týdnů 

1.    

Chodníky včetně příuliční 
zeleně  

sídliště Rochlice (Dobiášova, Žitná)   

    

  

 

Program č.4 

četnost prováděné operace – minimálně 1x za 4 týdnů 

1.    

Chodníky včetně příuliční 
zeleně  

sídliště Kunratická   

 

 

Program č.5 

četnost prováděné operace – 1x za 4 týdnů 

1.    

chodníky včetně příuliční 
zeleně  

sídliště Doubí, Vesec I. a II.   
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ČIŠTĚNÍ  KANALIZAČ NÍCH  VPUSTÍ 
 

R E K A P I T U L A C E    P R O G R A M Ů 
 

1 111 ks  27 128 ks 

2 95 ks  28 112 ks 

3 165 ks  29 98 ks 

4 92 ks  30 98 ks 

5 71 ks  31 140 ks 

6 112 ks  32 155 ks 

7 117 ks  33 76 ks 

8 135 ks  34 190 ks 

9 98 ks  35 70 ks 

10 150 ks  36 95 ks 

11 106 ks  37 87 ks 

12 113 ks  38 116 ks 

13 105 ks  39 62 ks 

14 140 ks  40 102 ks 

15 119 ks  41 42 ks 

16 97 ks  42 184 ks 

17 156 ks  43 48 ks 

18 142 ks  44 134 ks 

19 110 ks  45 58 ks 

20 136 ks  46 141 ks 

21 127 ks  47 45 ks 

22 112 ks  48 143 ks 

23 85 ks  49 98 ks 

24 103 ks  50 197 ks 

25 159 ks  51 101 ks 

26 70 ks    

     

CELKEM  5 746 ks 

   

doba realizace:  rok  2016 
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Čištění kanalizačních vpustí 

PROGRAM  č. 1 

Felberova 5 Ks 

Frýdlantská 18 Ks 

Jezdecká 3 Ks 

Kostelní + prostor staré tržnice 8 Ks 

Malá Moskevská 7 Ks 

Mariánská 5 Ks 

Moskevská 14 Ks 

nám. E. Beneše 24 Ks 

Pražská 12 Ks 

Stará Sokolská 2 Ks 

Tovaryšský vrch 6 Ks 

Vavřincův vrch 2 Ks 

Železná 5 Ks 

Celkem 111 Ks 

 

PROGRAM  č. 2 

5. května 21 Ks 

Herrmannova 2 Ks 

Kavčí 2 Ks 

Liliová 9 Ks 

Na Kopečku 4 Ks 

Nerudovo náměstí 7 Ks 

Pastýřská 8 Ks 

Rumjancevova 14 Ks 

Řeznická 4 Ks 

U Náspu 6 Ks 

V Úvoze 2 Ks 

Voroněžská 13 Ks 

Zadní 3 Ks 

  

Celkem 95 Ks 
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PROGRAM  č. 3 

8. března 15 Ks 

B. Němcové 13 Ks 

Fügnerova + nádraží DPMLJ 40 Ks 

Gutenbergova 9 Ks 

Hvězdná 6 Ks 

Jánská 14 Ks 

Lipová 4 Ks 

Na Pláni 4 Ks 

Oblačná 20 Ks 

Palachova 6 Ks 

Revoluční 9 Ks 

Rumunská 14 Ks 

Skalní 2 Ks 

Soukenné náměstí 6 Ks 

U Tiskárny 2 Ks 

Zámečnická 1 Ks 

  

Celkem 165 Ks 

 
PROGRAM  č. 4 

Blahoslavova 12 Ks 

Fučíkova 10 Ks 

Husova - část 39 Ks 

Chelčického 31 Ks 

  

Celkem 92 Ks 

 
PROGRAM  č. 5 

Humpolecká 10 Ks 

Komenského 10 Ks 

Na Bídě 34 Ks 

nám. Českých bratří 5 Ks 

Sadová 2 Ks 
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Tyršova 4 Ks 

V Brusičské dolině 6 Ks 

  

Celkem 71 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 

 
PROGRAM  č .6 

Barvířská 11 Ks 

Bednářská 1 Ks 

Chrastavská 27 Ks 

Malé náměstí 5 Ks 

Mistrovský vrch 3 Ks 

Papírová 7 Ks 

Růžová 1 Ks 

Sokolovské nám. 17 Ks 

Široká 23 Ks 

U Křížového kostela 2 Ks 

U Lomu 10 Ks 

Větrná 4 Ks 

Celkem 112 Ks 

 
PROGRAM  č.7 

1. máje 25 Ks 

Košická 16 Ks 

Malá 1. máje 8 Ks 

Na Rybníčku 3 Ks 

Nákladní 15 Ks 

Žitavská 50 Ks 

  

Celkem 117 Ks 

 
PROGRAM  č. 8 

 

Anenská 3 Ks 

Františkovská 16 Ks 

Hraniční 12 Ks 

Hrazená 7 Ks 

Krátká 1 Ks 

Matoušova 18 Ks 
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Na Humnech 5 Ks 

Na Zápraží 12 Ks 

Oldřichova 20 Ks 

Orlí 9 Ks 

Proboštská 2 Ks 

Rajská 3 Ks 

Slavíčkova 7 Ks 

U Besedy 7 Ks 

U Vody 2 Ks 

Vaňurova 11 Ks 

  

Celkem 135 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 

 
PROGRAM  č . 9 

Blažkova 9 Ks 

Kladenská 2 Ks 

Lazebnický vrch 3 Ks 

Lucemburská 7 Ks 

Mrštíkova 2 Ks 

Myslivecká 2 Ks 

Na Poříčí 3 Ks 

Na Příkopě 2 Ks 

Na Schůdkách 2 Ks 

Na Svahu 11 Ks 

Náchodská 5 Ks 

Nitranská 6 Ks 

Resslova 3 Ks 

Tatranská 5 Ks 

U Jezu 6 Ks 

U Nisy 20 Ks 

U Stoky 4 Ks 

U Zbrojnice 4 Ks 

Vrabčí 2 Ks 

  

Celkem 98 Ks 

 
PROGRAM  č. 10 

 

cesta podél Nisy 6 Ks 

Heliova 13 Ks 

Jungmannova 29 Ks 

Metelkova 7 Ks 

Na Ladech 7 Ks 

Okružní 3 Ks 

Pelhřimovská 4 Ks 

Perlová 9 Ks 
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Rybářská 6 Ks 

Studničná 7 Ks 

Truhlářská 12 Ks 

Valdštejnská 27 Ks 

Zeyerova 20 Ks 

Celkem 150 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 

 
PROGRAM  č . 11 

Brněnská 12 Ks 

Dobrovského 15 Ks 

Jagellonská 1 Ks 

Puchmajerova 12 Ks 

Sládkova 7 Ks 

Šafaříkova 18 Ks 

U Soudu 17 Ks 

U Věže 3 Ks 

Winterova 21 Ks 

 Ks 

Celkem 106 Ks 

 
PROGRAM  č. 12 

Budovcova 10 Ks 

Česká tvrz 1 Ks 

E. Destinové 4 Ks 

Jestřábí 1 Ks 

Kozinova 5 Ks 

Krajinská 6 Ks 

Kryštofova 1 Ks 

Květinová 3 Ks 

Luční 15 Ks 

Lužická 17 Ks 

Na Hradbách 11 Ks 

Opatovská 3 Ks 

Ostříží 4 Ks 

Pavlovická 9 Ks 

Raisova 5 Ks 

Slunečná 11 Ks 

Školní vršek 1 Ks 

Venušina 6 Ks 
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Celkem 113 Ks 

 
PROGRAM  č. 13 

Budyšínská 10 Ks 

Divišova 5 Ks 

Durychova 9 Ks 

Rokycanova 7 Ks 

Ruská 2 Ks 

Svojsíkova 21 Ks 

Šamánkova 8 Ks 

Tržní náměstí 30 Ks 

U Obchodní komory 5 Ks 

  

Celkem 105 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 
 

 
PROGRAM  č . 14 

Dvořákova 4 Ks 

Gen. Píky 5 Ks 

Gorkého 15 Ks 

Mozartova 15 Ks 

Sukovo náměstí 5 Ks 

Štefánikovo náměstí 16 Ks 

Vítězná 44 Ks 

Zborovská 21 Ks 

Žižkovo náměstí 15 Ks 

  

Celkem 140 Ks 

 
PROGRAM  č. 15 

Horova 3 Ks 

Janáčkova 9 Ks 

Lesní 25 Ks 

Masarykova 51 Ks 

Purkyňova + nová část 31 Ks 

  

Celkem 119 Ks 

 
PROGRAM  č. 16 

Baarova 10 Ks 

Bendlova 16 Ks 

Bernardova 2 Ks 

Boční 2 Ks 

Čížkova 9 Ks 

Hálkova 2 Ks 

Heydukova 3 Ks 

Klostermannova 14 Ks 
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Lázeňská 6 Ks 

Ondříčkova 3 Ks 

Studentská 14 Ks 

Tkalcovská 2 Ks 

Vrbova 8 Ks 

Vzdušná 6 Ks 

  

Celkem 97 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 
 

 
PROGRAM  č . 17 

Alšova 12 Ks 

Březová alej 9 Ks 

Fibichova 18 Ks 

Hubertova 4 Ks 

Lyžařská Ks 

Na Čekané 7 Ks 

Riegrova 16 Ks 

Slezská 1 Ks 

Sosnová Ks 

tř. Svobody 64 Ks 

Třebízského 4 Ks 

Veleslavínova 11 Ks 

Wolkerova 10 Ks 

  

Celkem 156 Ks 

 
PROGRAM  č. 18 

Březinova 20 Ks 

Dvorská 27 Ks 

Josefinino údolí 2 Ks 

Kosmonautů 7 Ks 

Kubánská 5 Ks 

SNP I. a II. 21 Ks 

Stavbařů 3 Ks 

Školní 22 Ks 

Vojtěšská 28 Ks 

Zvolenská 7 Ks 

  

Celkem 142 Ks 
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PROGRAM  č. 19 

Aloisina výšina 51 Ks 

Azalková 7 Ks 

Franklinova 12 Ks 

Frimlova 4 Ks 

Jasná 3 Ks 

Ječná 6 Ks 

Karla Čapka 4 Ks 

Králův háj 2 Ks 

Lomená 3 Ks 

Milošova 3 Ks 

Na Výšinách 9 Ks 

V Břízkách 6 Ks 

  

Celkem 110 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 
 

 
PROGRAM  č . 20 

Energetiků 7 Ks 

Fialková 5 Ks 

Gollova 5 Ks 

Klicperova 8 Ks 

Kominická 1 Ks 

Mikulášská 4 Ks 

Mlýnská 9 Ks 

Na Perštýně 28 Ks 

nám. Pod branou 4 Ks 

Poutnická 4 Ks 

Skřivánčí kámen 2 Ks 

Stinná 1 Ks 

Svatoplukova 11 Ks 

Ševčíkova 2 Ks 

U Černého dolu 9 Ks 

U Domoviny 7 Ks 

U Krematoria 14 Ks 

U Monstrance 3 Ks 

U Opatrovny 3 Ks 

U Sirotčince 8 Ks 

U Teplárny 1 Ks 

Celkem 136 Ks 

 
PROGRAM  č. 21 

 

Andělčina 5 Ks 

Broumovská 42 Ks 

Na Kačírku 10 Ks 

Plátenická 6 Ks 

Sametová 27 Ks 

Soukenická 11 Ks 
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Vlnařská 26 Ks 

Celkem 127 Ks 

  

 
PROGRAM  č. 22 

 

Boleslavova 10 Ks 

Červeného 11 Ks 

Dělnická 16 Ks 

Horní Kopečná 7 Ks 

Majakovského 8 Ks 

Melantrichova 5 Ks 

Na Jezírku 10 Ks 

Na Žižkově 39 Ks 

Pionýrů 5 Ks 

Rybničná 1 Ks 

Celkem 112 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 
 

 

PROGRAM  č . 23 

Čechova 11 Ks 

Havlíčkova 5 Ks 

Hradební 2 Ks 

Kollárova 9 Ks 

Šlikova 18 Ks 

Šumavská 5 Ks 

Tylova 8 Ks 

U Potůčku 6 Ks 

Žitná 21 Ks 

  

Celkem 85 Ks 

 
PROGRAM  č. 24 

Dr. M. Horákové 97 Ks 

Hlohová 3 Ks 

V Háji 3 Ks 

  

Celkem 103 Ks 

 
PROGRAM  č. 25 

 

Cyrila a Metoděje 13 Ks 

Dožínková 7 Ks 

Hokešova 4 Ks 

Jánošíkova 11 Ks 

Londýnská II. 25 Ks 

Norská 20 Ks 

Plužní 5 Ks 

Rolnická 5 Ks 

Růžodolská 20 Ks 

Spojka 2 Ks 
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Štursova 12 Ks 

U Mlékárny 5 Ks 

Včelařská 5 Ks 

Zahradní 19 Ks 

Železniční 6 Ks 

  

Celkem 159 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 

 
PROGRAM  č . 26 

Akátová 1 Ks 

Boseňská 7 Ks 

Harantova 4 Ks 

Jílovská 3 Ks 

Nová 22 Ks 

Ostašovská 13 Ks 

Srbská 4 Ks 

Suldovského 2 Ks 

U Trati 2 Ks 

Uhlířská 5 Ks 

Úvozní 1 Ks 

Vilová 2 Ks 

Zelná 4 Ks 

  

Celkem 70 Ks 

 

PROGRAM  č. 27 

 

Švermova 45 Ks 

Jáchymovská 25 Ks 

Klášterského 10 Ks 

Mánesova 7 Ks 

Mydlářská 4 Ks 

Řídkého 7 Ks 

Stromovka 11 Ks 

Tovární 4 Ks 

V Zahradách 5 Ks 

Vojanova 10 Ks 

  

Celkem 128 Ks 

 
PROGRAM  č. 28 
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Americká 52 Ks 

Anglická 7 Ks 

Domažlická 2 Ks 

Chodská 5 Ks 

Krušnohorská 2 Ks 

Na Bojišti 14 Ks 

Sázavská 11 Ks 

Slovenská 9 Ks 

Vysoká 3 Ks 

Zlínská 7 Ks 

  

Celkem 112 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 
 

  PROGRAM  č. 29 

Beskydská 8 Ks 

Čerchovská 1 Ks 

Hanychovská 49 Ks 

Husitská 14 Ks 

Jugoslávská 3 Ks 

Krkonošská 9 Ks 

Letní 2 Ks 

Na Františku 2 Ks 

Sušická 5 Ks 

Těšínská 5 Ks 

  

Celkem 98 Ks 

 
PROGRAM  č. 30 

 

Družstevní 4 Ks 

Jetelová 2 Ks 

Krokova 5 Ks 

Křižíkova 18 Ks 

Kubelíkova 18 Ks 

Lounská 5 Ks 

Rovná 2 Ks 

Šeříková 1 Ks 

Topolová 2 Ks 

Uralská 3 Ks 

Volgogradská 38 Ks 

Celkem 98 Ks 

 
PROGRAM  č. 31 

 

28. října 34 Ks 

Cechovní 4 Ks 

Dalimilova 3 Ks 
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Herbenova 2 Ks 

Jeronýmova 15 Ks 

Karoliny Světlé 31 Ks 

Kobrova 3 Ks 

Kralická 12 Ks 

Olšová cesta 1 Ks 

Opočenská 3 Ks 

Palackého 7 Ks 

Řezbářská 4 Ks 

Slepá 5 Ks 

Úzká 1 Ks 

Votočkova 15 Ks 

  

Celkem 140 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 
  

PROGRAM  č . 32 

Gagarinova 69 Ks 

Holečkova 1 Ks 

Krymská 12 Ks 

Langrova 2 Ks 

Máchova + „Horizont“ 39 Ks 

Pačesova 5 Ks 

Palmová 8 Ks 

Příční 10 Ks 

Řepná 8 Ks 

U Stadionu 1 Ks 

Celkem 155 Ks 

 

 
PROGRAM  č. 33 

Ještědská 73 Ks 

Kavkazská 3 Ks 

  

Celkem 76 Ks 

 

 
PROGRAM  č. 34 

Hrdinů 9 Ks 

Jabloňová 26 Ks 

Jarní 11 Ks 

Jiříkova 1 Ks 

Letná 81 Ks 

Libušina 6 Ks 

Lidická 6 Ks 

Poděbradská 2 Ks 

Podzimní 8 Ks 

Polní 15 Ks 
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prostor u Kolosea 9 Ks 

Půlpánova 6 Ks 

Šimáčkova 10 Ks 

Celkem 190 Ks 

 

   
PROGRAM  č. 35 

Balbínova 9 Ks 

Dykova 1 Ks 

Hlávkova 50 Ks 

Koroptví 1 Ks 

Malátova 6 Ks 

Senovážná 2 Ks 

Stračí 1 Ks 

  

Celkem 70 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 

 
PROGRAM  č . 36 

Andělčina cesta 5 Ks 

Berounská 3 Ks 

Bukovského 15 Ks 

Čapka - Choda 6 Ks 

Jiráskova 32 Ks 

Na Pískovně 26 Ks 

Schillerova 5 Ks 

Slunná 3 Ks 

  

Celkem 95 Ks 

 
PROGRAM  č. 37 

Bezová 11 Ks 

Borový vrch 32 Ks 

Brdská 2 Ks 

Břetislavova 4 Ks 

Josefovská 3 Ks 

Legií 15 Ks 

Lipanská 1 Ks 

Smetanova 2 Ks 

Sobotecká 1 Ks 

Sokolovská 16 Ks 

  

Celkem 87 Ks 

   
PROGRAM  č. 38 

Hronovská 3 Ks 

Konopná 6 Ks 

Kosmova 1 Ks 

Křížkovského 6 Ks 

Květnové revoluce 29 Ks 
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Pšeničná 4 Ks 

Rychtářská 11 Ks 

Světlá 2 Ks 

Třešňová 2 Ks 

Vrchlického 47 Ks 

Zákopnická 5 Ks 

  

Celkem 116 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 

 
PROGRAM  č . 39 

F. L. Věka 8 Ks 

Havraní 2 Ks 

Holubí 1 Ks 

Hroznova 4 Ks 

Kmochova 8 Ks 

Křesomyslova 2 Ks 

náměstí Míru 7 Ks 

Neklanova 4 Ks 

Ostravská 6 Ks 

Roháčova 4 Ks 

Skutečská 3 Ks 

Staškova 9 Ks 

U Obrázku 1 Ks 

U Pramenů 3 Ks 

  

Celkem 62 Ks 

 

 
PROGRAM  č. 40 

Bachmačská 2 Ks 

Baltská 8 Ks 

Dělostřelecká 5 Ks 

Jaselská 4 Ks 

Jeseniova 8 Ks 

Jiskrova 10 Ks 

Kropáčkova 17 Ks 

Michelský vrch 6 Ks 

Na Okruhu 15 Ks 

Prokopa Holého 7 Ks 

Přemyslova 10 Ks 

Příkrý vrch 5 Ks 
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Terronská 3 Ks 

Vodňanská 2 Ks 

  

Celkem 102 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 

 
PROGRAM  č . 41 

Božích bojovníků 5 Ks 

Horská 6 Ks 

Chebská 3 Ks 

Javorová 3 Ks 

Jihlavská 1 Ks 

Letců 5 Ks 

Slovanské údolí 5 Ks 

Srnčí 3 Ks 

Údolní 11 Ks 

  

Celkem 42 Ks 

 

   
PROGRAM  č. 42 

Brožíkova 3 Ks 

Březový vrch 12 Ks 

Cidlinská 1 Ks 

Hrubínova 1 Ks 

Dubový vrch 21 Ks 

Lučanská 1 Ks 

Na Bohdalci 15 Ks 

Na Hrázi 5 Ks 

Na Zhořelci 8 Ks 

Nezvalova 21 Ks 

Olbrachtova 33 Ks 

Pekárkova 4 Ks 

Sněhurčina 30 Ks 

Stodolní 4 Ks 

Švabinského 4 Ks 

Temná 3 Ks 

Vlčí vrch 15 Ks 
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Vrázova 2 Ks 

Zimní 1 Ks 

Celkem 184 Ks 

 

 
PROGRAM  č. 43 

Kadlická 5 Ks 

Lukášovská 1 Ks 

Na Skřivanech 2 Ks 

Na Výběžku 5 Ks 

Na Zvonku 1 Ks 

Nad Kadlickou 4 Ks 

Osiková 8 Ks 

Sladovnická 8 Ks 

Vřesová 14 Ks 

Celkem 48 Ks 
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Čištění kanalizačních vpustí 

 
PROGRAM  č . 44 

Česká 21 Ks 

Dlouhá 6 Ks 

Fričova 1 Ks 

Holubova 7 Ks 

Jeřmanická 13 Ks 

Kašparova 20 Ks 

Malá 2 Ks 

Na Srázu 2 Ks 

Nad Sokolovnou 4 Ks 

Slovanská 20 Ks 

Stará Rochlická 3 Ks 

Šumná 3 Ks 

U Družiny 8 Ks 

U Sídliště 5 Ks 

U Střediska 2 Ks 

Vesecká 5 Ks 

Vyhlídková 12 Ks 

U Libeny u č. p. 9 – odvodňovací trubka  

Celkem 134 Ks

 

  PROGRAM  č. 45 

Cihlářská 4 Ks 

Doubská 11 Ks 

Drážní stezka 12 Ks 

Dukelská 5 Ks 

Chabarovská 5 Ks 

Kaprova 1 Ks 

Karafiátova 4 Ks 

Maršíkova 5 Ks 

Nádražní 4 Ks 
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náměstí Na Lukách 7 Ks 

Celkem 58 Ks 

 

PROGRAM  č. 46 

Hůlkova 9 Ks 

Kamenická 18 Ks 

Kaplického 5 Ks 

Kociánova 1 Ks 

Mařanova 47 Ks 

Proletářská 22 Ks 

Sportovní 10 Ks 

U Dráhy 2 Ks 

V Cihelně 11 Ks 

Vackova 3 Ks 

Václavská 3 Ks 

Za Humny 10 Ks 

  

Celkem 141 Ks 
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  Čištění kanalizačních vpustí 

 

 

PROGRAM  č . 47 

Hodkovická od Č. mládeže 
k Minkovické 

24 Ks 

Minkovická 3 Ks 

Maškova 2 Ks 

Puškinova 16 Ks 

Celkem 45 Ks 

 

PROGRAM  č. 48 

Bánskobystrická 9 Ks 

Bezručova 9 Ks 

Brigádnická 8 Ks 

Erbenova 23 Ks 

Finská 3 Ks 

Hanácká 4 Ks 

Houbařská 3 Ks 

Charbinská 4 Ks 

Irkutská 2 Ks 

K Bucharce 8 Ks 

Mladé generace 4 Ks 

Pod Ještědem 6 Ks 

Rižská 5 Ks 

Spartakiádní 8 Ks 

Stará Ještědská 19   Ks 

Strojírenská 3 Ks 

Vizovická 1 Ks 

Za Domovem 1 Ks 

Zemědělská 4 Ks 

Holubinková 4 Ks 

Hřibová 3 Ks 
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Smotlachova 8 Ks 

Bedlová 3 Ks 

Kozáková 4 Ks 

Celkem 124 Ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čištění kanalizačních vpustí 
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PROGRAM  č. 48 

Bajkalská 2 Ks 

Daliborova 6 Ks 

Jičínská 1 Ks 

Křižanská 2 Ks 

Národní 24 Ks 

Novinská 1 Ks 

Strakonická 20 Ks 

Táborská 2 Ks 

V Horkách 3 Ks 

Heřmánková 3 Ks 

Chotyňská 12 Ks 

Jitřní 2 Ks 

Řetízková 2 Ks 

Stará - část 3 Ks 

Hejnická 2 Ks 

Ladova 5 Ks 

Nákupní 1 Ks 

Stavební 3 Ks 

Výletní 4 Ks 

  

Celkem 98 Ks 

 
PROGRAM  č. 50 

Burianova 9 Ks 

Dobiášova 59 Ks 

Halasova 1 Ks 

Haškova 27 Ks 

Krejčího 39 Ks 

Ježkova 38 Ks 

Modrá 5 Ks 

Pazderkova 6 Ks 

Seifertova 2 Ks 
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Zelené údolí 11 Ks 

  

Celkem 197 Ks 

 

 
PROGRAM  č. 51 

Ruprechtická 101 Ks 

  

Celkem 101 Ks 
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ČIŠTĚNÍ   AKODRENŮ  

 
 
 
 
 

R E K A P I T U L A C E 
 

Akodreny 

CELKEM   798,5 m 

 

 

 

doba realizace: 

  

 

 

2 x za rok  2016 
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Čištění akodrenů, štěrbinových žlabů 

1. máje u nástupního ostrůvku tramvaje, směr Lidové sady 30 m 
1. máje u nástupního ostrůvku tramvaje, směr Horní Hanychov 26,5 m 

5. května před křižovatkou nám. F. X. Šaldy 9,5 m 

Blahoslavova přes celou vozovku 6 m 

Burianova  u č.p. 919 až 923 13 m 

Doubská před přejezdem pro vlečku (od Baumaxu) 7 m 

Felberova podél budovy Pojišťovny 55 m 

Halasova u Ježkové – přes komunikaci 6 m 

Hanychovská podél zastávky tramvaje 4x 48 m 

Hanychovská u otočky tramvaje (před č.p. 45/49) 24 m 

Heliova před Mistr. vrchem a u schdů mezi Heliovou a Rybářskou 49 m 

Heyrovskéko u křižovatky s Wichterleho 12 m 

Jablonecká před lékárnou příčně přes chodník 3,6 m 

Jablonecká před lékárnou před vchodem 2 m 

Jánská u nástupního ostrůvku tramvaje, směr Lidové sady 31,5 m 

Jánská u nástupního ostrůvku tramvaje, směr Horní Hanychov 31,5 m 

Jánská proti CK Fischer 6 m 

Jánská proti České spořitelně 6 m 

Jánská proti E Bance 6 m 

Jánská proti paláci Centrum B 6 m 

Jánská proti Obchodnímu domu 6 m 
Jánská před DK 5,4 m 

Jánská před DK 52,5 m 

Jeseniova v křižovatce s ul. Tovačovského 3 m 

Jeseniova před č. p. 380 3 m 

Jeseniova u křižovatky s ul. Kotkova 3 m 

Jezdecká u č. p. 177/22a – napříč komunikace 2 m 

Jezdecká u č. p. 17 – napříč komunikace 2 m 

Kateřinská u „Lendra“ 12 m 
Kateřinská u křižovatky s ul. Raspenavská 12 m 

Kropáčkova u č. p. 676 4 m 
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Kropáčkova u křižovatky s ul. Horská 8 m 

Lipová nad schodištěm vedle OD Balon 5 m 

Letná od vjezdu do autocampu k zastávce MHD 8 m 

Moskevská u křižovatky s ul. Revoluční – u Arcady 10,5 m 

Nádvorní přes komunikaci před garážemi 6 m 

nám. Míru na křižovatce Radčická - Staškova 3 m 

Mrštíkova parčík – u vchodu do DPMLJ 2 m 

Polední asi 50m od Kateřinské 4 m 

Pražská křižovatka nám. Dr. E. Beneše – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u křižovatky ul. Lazebnický vrch – před restaurací 4 m 

Pražská u č. p. 132/4 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 136/12 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 10/11 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 139/18 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 142/24 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 13/19 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 147/30 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 148/32 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u křižovatky s ul. Jezdecká 4 m 

Pražská u č. p. 18/29 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 154/38 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u č. p. 155/40 – uprostřed komunikace 0,5 m 

Pražská u křižovatky s ul. Revoluční – napříč Pražskou 8,5 m 

Příkrý vrch před č. p. 506 3 m 

Příkrý vrch u č. p. 522 3 m 

Rychtářská u č. p. 927 před garážemi 14 m 

Seifertova u Ježkovy – přes komunikaci 6 m 

Soukenné náměstí od OD Dunaj k lékárně 61 m 

Strmá u č. p. 753 3 m 

Tovaryšský vrch  5 m 
Tichá cesta na křižovatce s ul. Slovanské údolí 5 m 

Tržní náměstí před bazénem 10 m 
tř. Svobody před č. p. 93 v komunikaci 20 m 

u ZOO od starého vchodu do ZOO podél komunikace – přerušovaně 100 m 
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Winterova v parkovacím zálivu za křižovatkou s Dobrovského 16 m 

    

CELKEM  798,5 m 
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ODVOZ ODPADKOVÝCH KOŠ Ů 
 
 
 
 

R E K A P I T U L A C E    V Ý S Y P Ů 
 

 

DEN CELKOVÝ PO ČET VÝSYPŮ 
Z KOMUNIKACÍ A ZASTÁ-
VEK MHD 

POČET VÝSYPŮ ZE ZA-
STÁVEK MHD 

PONDĚLÍ 571 86 

ÚTERÝ 519 59 

STŘEDA 541 110 

ČTVRTEK 477 74 

PÁTEK 534 72 

SOBOTA 211 49 

NEDĚLE 244 69 

CELKEM ZA TÝDEN 3097 519 
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Příloha č. 1: Zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele stavby  
PR/SMTS    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) 

 
 

 

„Opravy výtluk ů na komunikacích po zimním období 2016“ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Březen 2016 
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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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I. 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: Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické 
správy, tel. 485243876, e-mail: kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky: …………., referent veřejných zakázek, tel.: +420 485 
24………, e-mail: …………….. 

 

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

II. VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky je provádění oprav výtluků a součástí komunikací ve vlastnictví statutárního 
města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou). 
 
Realizace běžné údržby bude prováděna dle aktuálních potřeb objednatele na základě zadání a dále 
v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, 
včetně příslušenství. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze „Seznamu prací pro výběr za-
dání k realizaci“, popř. „Dílčím zadáním“ . Jedná se zpravidla o větší množství jednotlivých zadání 
na práce menšího rozsahu. 
 
 
Rozsah prací: 

• Běžná údržba na základě zadání objednatele a to komunikací, chodníků, opěrných zdí a 
jejich součástí a příslušenství, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec (vyjma 
k.ú. Vratislavice nad Nisou). 
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• Zhotovitel díla je povinen v rámci předmětu plnění zakázky zajistit veškeré další činnosti 
související s realizací díla a tyto činnosti zahrne do celkové ceny zakázky.  

 
Jedná se zejména o následující práce:  

• v průběhu realizace díla zhotovitel nese odpovědnost za zajištění vyjádření o existenci inže-
nýrských sítí včetně jejich vytyčení a neporušení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění 
případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace díla, 

• zhotovitel zodpovídá za případné geometrické zaměření staveniště, vč. vytýčení směrového a 
výškového fixu, 

• povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

• případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště, 

• případné pronájmy pozemků, 

• potřebná výkopová povolení, 

• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vymě-
řených poplatků a nájemného, 

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

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

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

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

• zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace čí její části, na níž je prováděno dílo a 
která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla ob-
jednatelem 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 zhotovitele díla, 
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• 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, 

• 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 do-
tčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

• 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 další doklady, souvisejí-
cí s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést zaškole-
ní pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 

• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě 

• 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, 

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

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.700.000,- 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 rámcové smlouvy.  
 

• Dílo bude prováděno v souladu se zadávací dokumentací: Opravy výtluků na komunikacích 
po zimním období 2016 
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Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
• obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla v případě změn, které vyplynou 
v průběhu jeho realizace nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

• všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na li-
kvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 
nadměrným hlukem, 

• všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy  

 
 
Zatřídění stavebních prací dle kódů CPV: 
 
45000000-7 - Stavební práce 
45233142-6 - Práce na opravě silnic 

I II. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: území města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou), 
 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
• Termíny provedení díla: 

- zahájení neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpoklad  

                          květen 2016 
- dokončení 30.09.2016 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný) 

 
• Realizace běžné údržby bude zadávána na základě aktuálních potřeb objednatele na základě 

zadání a dále v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňováním závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti komunikací, včetně příslušenství. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze 
„Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci, popř. Dílčím zadáním“, které budou jednou týd-
ně předávány zhotoviteli. Termín provedení dílčího zadání bude maximálně do 1 měsíce od 
data předání tohoto dílčího zadání zhotoviteli. 

• Dílo bude předáváno měsíčně na základě písemného zjišťovacího protokolu provedených pra-
cí nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce. Nejdéle do 10 pracovních dnů od vý-
zvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní 
termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. 

• Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky 
objednatele). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění 
smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  
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o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  

o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku zhotovitelem) 

o v důsledku vyšší moci 

 

V. 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 

 
Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: 

• 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 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. V rámci této části kvalifikace požaduje 
zadavatel 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 následujícím rozsahu: 

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

• název objednatele; 
• předmět obdobné zakázky; 

• finanční objem poskytnutých prací v Kč bez DPH; 
• doba plnění obdobné zakázky a 
• název objednatele včetně uvedení kontaktní osoby objednatele, u které bude možné realizaci 

zakázky ověřit. 

Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvedených 
zakázek. Z osvědčení musí být zřejmé, k jaké referenční zakázce se vztahuje, a musí obsahovat údaj 
o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem obdobné 
zakázky v celkovém finančním objemu min. 2.000.000,- Kč bez DPH, realizované uchazečem, 
přičemž alespoň 2 obdobné zakázky budou ve výši min 200.000,- Kč bez DPH. 

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

D. 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 sou-
činnosti k uzavření smlouvy. 

• Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, bu-
dou tyto dokumenty zadavatelem uznány. 

• 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 
překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené v latinském 
jazyce. 

• 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. 
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• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifi-
kovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát na-
hrazuje 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 spo-
lečnou 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 tako-
vém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně 
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 úče-
lem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá záva-
zek, 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 vyplývajících z veřejné za-
kázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat 
za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné 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 kvali-
fikace 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. Ne-
ní-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání 
nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Do-
klady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připo-
jením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích pod-
mínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i 
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se síd-
lem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připo-
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jit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve sloven-
ském jazyce. 

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

VI. 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). 

VII. 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-
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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. 

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 vlast-
ních kapacit. 

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr, který obsahuje předpokládané 
odebrané množství (viz příloha č. 6 ZD), a to absolutní částkou v českých korunách. Zadavatel poža-
duje, 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, samostatně vyčísle-
né DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Jednotlivé nabídkové 
ceny musí být zpracovány jako nejvýše přípustné, platné po celou dobu realizace veřejné za-
kázky. 

V tabulce výkazu výměr je uvedeno předpokládané odhadované odebírané množství prací po dobu 
trvání smlouvy v příslušných jednotkách. Odhadovaný odebíraný objem těchto prací není ze strany 
zadavatele garantován a některé množstevní jednotky tak mohou být nenaplněny a jiné překročeny. 
 
Oceněný  výkaz výměr požaduje zadavatel předložit  ve formátu XLS nebo XLSX. (jedná se o 
soubor, který je v zadávací dokumentaci a v nabídce bude předložen jako oceněný).  
 
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. 

IX. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh rámcové smlouvy, 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 rámcové smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 
a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního rej-
stříku, 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.  
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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 rámcové smlouvy. 
 
Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu rámcové smlouvy.  

X. 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, která bude stanovena v souladu s touto ZD, zejm. kapitolou VIII. Způsob zpracování 
nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

XI. 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 neotevírá. 

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-
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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 - NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude 
rovněž 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 ZD 

E. Cenová nabídka – výkaz výměr  

F. Návrh smlouvy 

G. Čestná prohlášení (viz kapitola VI. ZD) 

H. Seznam subdodavatelů (viz kapitola VII. 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. 
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XII. 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 doručena nejpozději 4 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. 
Jedná se o komunikace ve vlastnictví statutárního města Liberce a lokální opravy budou zadávány dle 
aktuálních potřeb objednavatele. 

XIII. 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, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve 
výběrovém řízení. Vyloučení 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. 
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• Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

XIV. 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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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 
číslo objednatele: ……………... 

číslo zhotovitele: …………….. 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 an. občanského zákoníku  

 

Čl. I 

Smluvní strany 

 

Zhotovitel: …………………… 

zapsané v obchodním rejstříku …………………………………………. 

sídlo: ………………… 

IČO: …………….., DIČ: ……………………. 

bankovní spojení: …………………, č. ú.: ………………………  

zastoupen: …………………………………………… 

ve věcech technických oprávněn k jednání: ………………………………… 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Objednatel: Statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 4096142/0800 

zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy 

veřejného majetku 

tel: 485 243 874, fax: 485 243 499 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

 

Čl. II 

Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je oprava výtluků a součástí komunikací ve vlastnictví Objednatele. 
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2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět opravy výtluků a součástí komunikací v souladu 

s podmínkami uvedenými dále v této smlouvě dle aktuálních potřeb objednatele na základě 
jeho zadání, které vychází ze seznamu prací na výběr zadání k realizaci nebo z dílčího zadání, 
jejichž vzory tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“ ). 

2.3. Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně sjednanou cenu, jak je stanoveno 
dále v této smlouvě. 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit veškeré další činnosti souvisejí-
cí s realizací Díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. Zejména, nikoliv však výlučně, 
je Zhotovitel povinen: 

� zajistit vyjádření o existenci inženýrských sítí včetně jejich vytyčení a neporušení stá-
vajících inženýrských sítí, vč. Zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí 
v rámci realizace Díla; 

� zaměřit staveniště vč. vytyčení směrového a výškového fixu; 

� zajistit příslušné povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací; 

� zajistit případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště; 

� zajistit potřebná výkopová povolení; 

� zajistit případné pronájmy pozemků; 

� projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, a uhradit vyměřené 
poplatky a nájemné; 

� vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení 
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních po-
platků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, 
mezideponie atp.); 

� zajistit dopravní značení k dopravním omezením, tyto udržovat, přemisťovat, a to do 
doby předání celkově dokončeného díla Objednateli a odstranit případné vady a nedo-
dělky; 

�  koordinovat postup výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné 
zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k 
nemovitostem v lokalitě dotčené stavbou Díla a zajistit nepřetržitý přístup všech zá-
chranných integrovaných složek; 

�  zajistit informovanost občanů o způsobech obslužnosti dané lokality, ve které bude 
prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parko-
vacích ploch) v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech záso-
bování, vjezd záchranných integrovaných složek), a to s dostatečným předstihem a v 
dostatečné míře; 
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�  zajistit všechny činnosti jménem vlastníka komunikace čí její části, na níž je provádě-

no Dílo, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem bez 
vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v zimním a letním 
období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.); 

�  zajistit případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovi-
tostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění Zhotovitele Díla. Za tímto 
účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s ………………… - č. 
………………………………. 

�  zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životní-
ho prostředí a zeleně;  

�  zajistit odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku a uhradit poplatky za 
uskladnění; 

�  zajistit likvidaci odpadů a zeminy; 

�  zajistit případnou výsadbu náhradní zeleně a zajistit následnou péči o ni; 

�  zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunika-
cí dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 

�  uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu; 

�  provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti Díla a všech jeho součástí a dále zajistit po-
drobné technické záznamy o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

�  předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním Díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést zaško-
lení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

�  provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do jednoho týdne od ukončení stavby; 

� zajistit, připravit a dodat potřebné podklady a doklady k případnému podání žádosti o 
vydání kolaudačního rozhodnutí; 

� odstranit příp. závady a provést bezplatně záručního servisu během záruční lhůty. 

 

Čl. III 

Kvalitativní parametry 

 
3.1. Veškeré použité materiály musí být Zhotovitelem použity jako nové a musí mít 1. jakostní 

třídu, pokud není Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí 
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být schváleny pro použití v ČR. Během realizace Díla bude klást Zhotovitel důraz na maxi-
mální kvalitu provedených prací. Zhotovitel při realizaci Díla dodrží 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 podmín-
ky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 
s účinností od 1.9.2007. Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují 
na ČSN. Rekonstrukce komunikací a chodníků bude také splňovat požadavky vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a ro-
zumnou mírou předvídatelnosti. 

3.2. Zhotovitel je povinen vést při provádění Díla u staveb stavební deník s denními záznamy za-
chycujícími podstatné skutečnosti týkající se realizace provádění Díla. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat, respektovat nebo splnit: 

3.3.1. obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla, v případě změn, které vyplynou 
v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem musí být změny dopředu odsou-
hlasené objednatelem; 

3.3.2. všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na li-
kvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby 
před nadměrným hlukem; 

3.3.3. všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy.  

3.4. Smluvní strany ustanovují tyto osoby jako své zástupce pro jednání v rámci plnění Díla: 

3.4.1. stavbyvedoucí zhotovitele: ……….., e-mail: …………., tel.: …………, číslo a rozsah 
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, 
osvědčení o autorizaci č. ……… – autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, spe-
cializace na kolejovou a nekolejovou dopravu; 

3.4.2. přípravář zhotovitele: …….., e-mail: ………,  tel.: …….; 

3.4.3. zástupce objednatele: Bc. Novotný David, e-mail: novot-
ny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602 482 319. 

 
3.5. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby v rámci provádění Díla počínaje dnem převzetí 

staveniště Díla stavební a montážní deník (dále jen „ Stavební deník“) a provádět v něm zá-
znamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zazname-
návat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumen-
tace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o podzhotovitelích a jejich činnostech, 
o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných ve-
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řejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlast-
ností stavby apod.  

3.6. Stavební deník je Zhotovitel povinen vést přímo na staveništi a právo provádět v něm zázna-
my mají Zhotovitel, Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba 
vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

 
3.7. Po dokončení Díla Zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá Objednateli originál kompletní-

ho Stavebního deníku. 

 

Čl. IV 

Podklady 

 
4.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

4.1.1. tato smlouva o dílo; 

4.1.2. oceněný výkaz výměr, obsažený v příloze č. 1 této smlouvy; 

4.1.3. vzor Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci, popř. „Dílčí zadání“ obsažený 
v příloze č. 2 této smlouvy; 

Čl. V 

Místo plnění díla 

 

Místem plnění Díla je území statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad 
Nisou). 

Čl. VI 

Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla 

 
6.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zahájeno neprodleně po oboustranném podpisu 

smlouvy – předpokládaným termínem zahájení Díla je květen 2016. Dílo bude dokončeno 
nejpozději ke dni 30.9. 2016. 

 
6.2. Realizace dílčích částí Díla bude zadávána na základě aktuálních potřeb Objednatele a dále 

v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
komunikací, včetně příslušenství. Aktuální potřeby Objednatele budou vycházet ze seznamu 
prací pro výběr zadání k realizaci nebo z dílčích zadání, které budou jednou týdně předávány 
Zhotoviteli. 
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6.3. Termín provedení dílčího zadání bude maximálně do 1 měsíce od data předání tohoto dílčího 

zadání Zhotoviteli. 

 
6.4. Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány měsíčně na základě písemného zjišťovacího pro-

tokolu provedených prací nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce po provedení 
takové dílčí části a/nebo Díla. Nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy Zhotovitele je Objed-
natel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí Díla. Konkrétní termín předání a převzetí 
dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí písemného předávacího protokolu 
bude fotodokumentace s rozsahem a kvalitou provedeného díla vč. kopie záznamů ve staveb-
ním deníku. 

6.5. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy. 
Prodloužení lhůty plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění Díla je 
zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

6.5.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně Objednatele; 

6.5.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku Zhotovitelem); 

6.5.3. v důsledku zásahu vyšší moci. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace související s plněním této smlouvy členům 
Zastupitelstva města Liberec a členům kontrolního výboru zastupitelstva města. 

 

Čl. VII 

Cena za Dílo 

 
7.1. Celková cena za Dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 

Díla a je cenou maximální, nepřekročitelnou. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané 
celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či sou-
visejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové 
ceně. 

 

Cena za Dílo bez DPH …………,- Kč 

DPH 21% ………….,- Kč 

Celková cena Díla vč. DPH ………….,- Kč 
 
7.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-

dení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. 
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7.3. Dohodnutá cena dále zahrnuje náklady na případné zřízení, provoz a odstranění zařízení sta-

veniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, od-
voz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za ško-
dy, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami 
a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, 
či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené 
v této smlouvě, náklady na zajištění veškerých vyjádření a vytyčení inženýrských sítí potřeb-
ných k provedení díla, včetně zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a 
označení pracoviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění 
Díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci Díla. Veškeré související náklady 
Zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací. 

7.4. Dohodnutá cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   

7.5. Dohodnutá cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu  české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny 
nebo cla.  

7.6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, 
dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednavatelem.  

 

Čl. VIII 

Platební podmínky 

 
8.1. Cena za Dílo bude fakturována měsíčně, na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur – 

daňových dokladů, se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli.  

8.2. Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provedených pra-
cí (dílčí zjišťovací, popř. předávací protokoly) za fakturované období, který musí být potvrze-
ný příslušným zástupcem Objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury – daňového 
dokladu. 

Čl. IX 

Záruky a sankce 

 
9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následující záruky na práce prováděné při údržbě komuni-

kací: 

9.1.1. provádění běžné údržby komunikací    24 měsíců; 

9.1.2. živičné opravy s výřezem v kvalitních komunikacích 36 měsíců; 
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9.1.3. kovová zábradlí – nové části     36 měsíců; 

9.1.4. kovová zábradlí – opravy     24 měsíců; 

9.1.5. svodidla a kovové konstrukce    36 měsíců; 

9.1.6. nátěry svodidel a kovových konstrukcí   24 měsíců; 

9.1.7. dlažby včetně kamenných     36 měsíců; 

9.1.8. ostatní práce nespecifikované    24 měsíců. 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části Díla, přičemž záruční doba se 
prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno. 

9.3. V případě nedodržení termínu dokončení celého Díla nebo jeho dílčí části bez omezení její 
celkové výše dle předaného požadavku nebo zadání zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
4.000,- Kč za každý jednotlivý případ dle předaného požadavku nebo zadání v deníku prací a 
započatý den prodlení. 

9.4. Vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části je Zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 

9.5. O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených vad 
zjištěných při prohlídce. 

9.6. V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění vad nebo 
nedodělků zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý 
den. 

9.7. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady Díla v záruce (dopisem, faxem, elektronic-
kou poštou) Zhotoviteli. 

9.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto vad a 
odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter 
vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší. 

9.9. V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

9.10. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

9.11. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel 
právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za-
placením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 
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9.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody. 

9.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splat-
né pohledávce Zhotovitele vůči Objednavateli. 

9.14. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalis-
mem. 

9.15. Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 
0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

9.16. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 
Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

9.17. Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad Díla, včetně nákladů 
spojených s pořízením znaleckých posudků. 
 

9.18. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími do-
kumenty 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 po-
slední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech pří-
loh 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 dokumen-
taci, která by mohla být příčinou případné vady díla.    
 

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

Čl. X 

Odpovědnost za škody a pojištění 

 

10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do 
převzetí Díla Objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou čin-
ností Objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbyteč-
ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem 
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace Dí-
la na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 
z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do Díla a 
včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla. Číslo pojistné smlouvy 
……….. uzavřená s ……………….. s limitem pojistného krytí nejméně 10 mil. Kč. 
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Čl. XI 

Platnost smlouvy 

 
11.1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních 

stran. 

11.2. Smlouvu lze předčasně ukončit: 

11.1.1. dohodou smluvních stran; 

11.1.2. odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy 
stranou druhou. 

11.3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují: 

11.3.1. prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 30 
dní; 

11.3.2. prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní; 

11.3.3. případy, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

11.4. Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smír-
nému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 
12.1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám 
v záhlaví této smlouvy (čl. I), je Zhotovitel a/nebo Objednatel povinen nejpozději do 30-ti 
dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový výpis z obchodního rejstříku. 

12.2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již 
písemným obeznámením s nimi druhou stranou. 

12.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží každá ze smluvních 
stran. 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku. 

12.6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěře-
ny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí 
tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. 
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12.7. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. …../2016 ze dne ……. 

2016. 

12.8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statu-
tárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvede-
ných v této smlouvě. 

Přílohy: 
1) Oceněný výkaz výměr  

2) Vzor „Seznam prací pro výběr zadání k realizaci“ a „Dílčí zadání“ 

 

V Liberci, dne: …………………… 

 

V Liberci, dne: …………………… 

 

 

 

za objednatele: …………………….. 

 

 

 

za zhotovitele: ……………………. 

                         Tibor Batthyány  

                          primátor města 

………………………… 

………………… 
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SMLOUVA 
podle §  1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

o možnosti provést stavbu na cizím pozemku 
(dohoda s vlastníkem pozemku) 

 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami 
 

1.    Marek Rybář 

Telefon/e-mail: 

jako vlastník pozemkové parcely 1665/15 v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec 
(dále jen „vlastník pozemku“) 

 
a 
 
2.   Statutární  město Liberec 

IČ: 00262978 
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město 
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec 

        jako stavebník  
        (dále jen "stavebník")  
 
 
 

 
I. 

Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že vlastník pozemku parc. č. 1665/15 v katastrálním území Sta-
rý Harcov, obec  Liberec,  vše zapsáno na LV 801  vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec   umožní stavebníkovi provést stavbu „Kunratická – zřízení chodní-
ku“ na části tohoto pozemku. Velikost trvalého záboru je patrná ze seznamu stavbou dotčených po-
zemků, který je přílohou této smlouvy. Velikost záboru je orientační pro potřeby vydání příslušných 
povolení stavby (územní rozhodnutí, stavebního povolení). Stavba bude provedena podle projektové 
dokumentace vypracované firmou Nýdrle – projektová kancelář, U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, pod 
zak. číslem 114-12 z 09/12 ve stupni DUR. 
Podepsáním smlouvy dává vlastník pozemku stavebníkovi právo vstupu na pozemek a právo provede-
ní stavby na jeho pozemku. Předpokládaný termín realizace stavby je 06/ 2016 až 06/2017. 

 
 

II. 
 

Stavebník se zavazuje, že na základě této smlouvy provede na pozemku pouze takovou stavbu, jaká je 
specifikována v článku I. této smlouvy.  
Po provedení stavby stavebník uvede pozemek do stavu před zahájením prací na vlastní náklady. 
Vznikne-li vlastníkovi majetková újma způsobená v důsledku činností uvedených v čl. I této smlouvy, 
stavebník vlastníkovi tuto újmu nahradí. 
Po provedení stavby bude vyhotoven geometrický plán a skutečné zaměření stavby, ze kterého bude 
určena skutečná velikost trvalého záboru a tento trvalý zábor bude majetkoprávně vyřešen. Náklady na 
majetkoprávní vypořádání hradí stavebník. 
 

 
 

III. 
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1) Tato smlouva je ve 4 vyhotoveních, z toho jedno obdrží vlastník pozemku a 3 vyhotovení sta-
vebník. 

 

 

2) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. …../2016 ze dne         
22. 3. 2016. 

 
3) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statu-

tárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

 
4) Přílohou smlouvy je zákres navrženého záboru na podkladě katastrální mapy a seznam stav-

bou dotčených pozemků 
 
 

 
 
 
 

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

        
        

 
 
 

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

       Marek Rybář Tibor Batthyány, primátor 
                               vlastník pozemku                                             za stavebníka 

 

 

 

 

 

 

ZÁBOR PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o možnosti provést stavbu s Technickou univerzitou v Liberci 

 

SMLOUVA 
podle §  1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

o možnosti provést stavbu na cizím pozemku 
(dohoda s vlastníkem pozemku) 

 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami 
 

1.    Technická univerzita v Liberci 
IČ: 46747885 
Adresa: Studentská 1402/2, 460 01 Liberec I 
Jednající: Ing. Vladimírem Stachem, kvestorem 
Telefon/e-mail: 485 353 598 

jako vlastník pozemkové parcely číslo 279/12, 279/65, 279/66 a 279/74 v k. ú. Starý 
Harcov, obec Liberec 

(dále jen „vlastník pozemku“) 

 

a 
 
2.   Statutární město Liberec 

IČ: 00262978 
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město 
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec 

        jako stavebník  
        (dále jen "stavebník")  
 
 
 

 
I. 

Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že vlastník pozemku parc. č. 279/12, 279/65, 279/66 a 279/74, 
vše v katastrálním území Starý Harcov, obec  Liberec,  vše zapsáno na LV 2017  vedeném Katastrál-
ním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec umožní stavebníkovi provést stavbu 
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Svobody, SO 102 a SO 402“ na částech těchto 
pozemků. Velikost dočasného záboru je patrná ze seznamu stavbou dotčených pozemků, který 
je přílohou této smlouvy. Velikosti záborů jsou orientační pro potřeby vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou 
Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., pod zak. číslem 14-16 z 03/2016. 
Podepsáním smlouvy dává vlastník pozemku stavebníkovi právo vstupu na pozemky a právo provede-
ní stavby. Předpokládaný termín realizace stavby je 05/ 2016 až 12/2016. 

 
 

II. 
 

Stavebník se zavazuje, že na základě této smlouvy provede na pozemcích pouze takovou stavbu, jaká 
je specifikována v článku I. této smlouvy.  
Po provedení stavby stavebník uvede pozemky do stavu před zahájením prací na vlastní náklady. 
Vznikne-li vlastníkovi majetková újma způsobená v důsledku činností uvedených v čl. I této smlouvy, 
stavebník vlastníkovi tuto újmu nahradí. 
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III. 

1) Tato smlouva je ve 4 vyhotoveních, z toho jedno obdrží vlastník pozemku a 3 vyhotovení sta-
vebník. 

 

2) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. …../2016 ze dne         
22. 3. 2016. 

 
3) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statu-

tárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

 
4) Přílohou smlouvy je zákres navrženého záboru na podkladě katastrální mapy a seznam stav-

bou dotčených pozemků 
 
 

 
 
 
 

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

        
        

 
 
 

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

   Ing. Vladimír Stach Tibor Batthyány, primátor 
kvestor            primátor statutárního města Liberec 

                            za vlastníka pozemku                                     za stavebníka 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

č.  

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu 
číslo bankovního účtu: 108692/0800 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 
IČ 00083267 
Zastoupená: Mgr. Janem Randáčkem, ředitelem organizace 
číslo bankovního účtu: 3338-461/0100 
„zapsané v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. Pr 526  

 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením rady města 
číslo x /2016 ze dne 22. 3. 2016.  
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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II. 
Účel a výše dotace 

 
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 50 000 Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských) a je 
účelově vázána na tisk publikace Německočeská výstava 1906  
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016. 

 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 1. 2017 na 
účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). 
 
 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 3338-461/0100 vedený u Komerční 
banky, do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují 

k akcím, které souvisí s výstavou, ke které bude publikace vydána, že příslušná aktivita 
byla podpořena statutárním městem Liberec.  

 
2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. 
Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně 
platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a za 
jejich správné vyúčtování. 

 
3. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 1. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování 

dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí vztahovat 
k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté částky.   
 
K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 
• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 
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Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 
 
V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která 
byla podpořena poskytovatelem. 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 

 
6. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 

aktualitách týkajících se akce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na 
webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
VI. 

Kontrola 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení 
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

 
VII.  

Sankce 
 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením 
rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.  
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3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 5, 6 jsou považována za méně závažná 
porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté 
dotace. 
 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše 
však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo 
k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků       

na základě dohody obou smluvních stran. 
3. Smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 

použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které 
bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013. 

4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, 
je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní 
před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
stejnopisech.  

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

7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
rozhodla rada města Liberec usnesením č. x /2016 ze dne 22. 3. 2016. 

 
 
V Liberci dne:                
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
……………………………………….            ……………………… 
                   Ing. David Pastva                                                      Mgr. Jan Randáček 
ved. odboru cestovního ruchu, kultury a sportu        ředitel                       

Příloha usnesení č. 249/2016



1

Sestava vytvořena v MS2014+ KAROKALF 1.3.2016

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (HASH): 3wPzaP
Verze:

Projekt

Číslo a název výzvy: 03_15_033 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, 
kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Název projektu – česky: Zvýšení efektivity řízení statutárního města Liberec a 
jeho obchodních společností
Název projektu – EN:

Anotace projektu:
Cílem projektu je dosažení kvalitativního posunu v oblastech efektivního řízení statutárního města a 
městských obchodních společností, zvýšení informovanosti o jejich fungování a zvýšení možnosti 
představitelů statutárního města Liberec společnosti efektivně řídit. Město je majoritním vlastníkem 
5 obchodních společností: 
Sportovní areál Liberec, s.r.o.,
Liberecká IS, a.s.,
Sportovní areál Ještěd, a.s.,
Technické služby města Liberce, a.s.,
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2016
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2018
Doba trvání (v měsících): 24

Příjmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle článku 61: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61
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Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Veřejná podpora: Ano
Režim financování: Ex-ante

Fázovaný projekt: Ne
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost
Číslo a název prioritní osy: 03.4 Efektivní veřejná správa
Číslo a název investiční priority: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti 
veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, 
zlepšování právní úpravy a řádné správy.
Číslo a název opatření:  
Číslo a název tematického cíle: TC 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy
Číslo a název specifického cíle: 03.4.74.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě 
zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a 
snížení administrativní zátěže
Procento: 52,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté: 0,00
Méně rozvinuté: 100,00
Posloupnost synergické vazby:

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost
Číslo a název prioritní osy: 03.4 Efektivní veřejná správa
Číslo a název investiční priority: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti 
veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, 
zlepšování právní úpravy a řádné správy.
Číslo a název opatření:  
Číslo a název tematického cíle: TC 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy
Číslo a název specifického cíle: 03.4.74.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména 
prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti 
lidských zdrojů a implementace služebního zákona
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Procento: 48,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté: 0,00
Méně rozvinuté: 100,00
Posloupnost synergické vazby:

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?
Statutární město Liberec je zřizovatelem nebo zakladatelem řady subjektů s různou právní formou, 
různým zaměřením, rozdílnými počty zaměstnanců a majetky. Tento stav vyžaduje vysoké nároky na 
koordinaci činností městských organizací a jejich řízení. 
Problémem je nízká efektivita řízení obchodních společností statutárním městem Liberec. Statutární 
město Liberec již v minulosti pracovalo na implementaci strategie SMART ADMISTRATION. Vznikla 
řada dílčích aktivit a projektů jak v rámci magistrátu města, tak i v rámci jeho zřizovaných a 
zakládaných organizací. Tyto aktivity byly v  minulosti zaměřeny především na příspěvkové 
organizace. Statutární město Liberec je však také majoritním vlastníkem obchodních společností. 
Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity řízení  městských obchodních společností vedením města.

Jaké jsou příčiny problému?
Nedostatečná informovanost volených zástupců SML, zaměstnanců magistrátu a veřejnosti o 
fungování městských obchodních společností. Neexistence jednotného systému v oblastech finanční 
kontroly a řízení v městských obchodních společnostech. Nedostatek relevantních informací 
potřebných pro efektivní rozhodování  zřizovatele. Nedostatečné zajištění objektivního hodnocení a 
informovanosti o fungování městských obchodních společností. Nedostatečná komunikace mezi 
vedením města a městskými obchodními společnostmi. Tento stav vytváří prostor pro zpochybňování 
výkonnosti, efektivnosti a transparentního jednání městských obchodních společností. 

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je saturace hlavních identifikovaných potřeb v oblasti řízení  města a obchodních 
společností města, a sice:
1) zvýšení efektivity řízení města a městských obchodních společností,
2) zvýšení informovanosti volených zástupců SML, zaměstnanců magistrátu a veřejnosti  o fungování 
městských obchodních společností,
3) efektivní využívání finančních prostředků,
4) zvýšení transparentnosti hospodaření městských obchodních společností, 5) další rozšiřování 
metod procesního řízení v systému řízení města a systémech řízení městských společností,
6) plnění cílů definovaných ve Strategii rozvoje statutárního města Liberec období 2014 - 2020, 
zejména plynoucí z opatření: E 1.2.7 Zajištění ekonomického fungování městských společností, 
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kvalitního personálního obsazení orgánů společností a zpětné vazby od zástupců města v orgánech 
společností a opatření E 1.2.8 Zlepšení spolupráce vedení města s řediteli městských organizací.
 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Zajištěním objektivního hodnocení obchodních společností města dojde ke zvýšení transparentnosti 
hospodaření městských obchodních společností.
Zajištěním jednotného způsobu informovanosti o fungování městských obchodních společností dojde 
ke zvýšení informovanosti volených zástupců SML, zaměstnanců magistrátu a veřejnosti.
Implementací jednotného systému komunikace mezi představiteli města a managementem 
městských obchodních společností dojde ke zlepšení komunikace mezi zřizovatelem a městskými 
obchodními společnostmi. Informovaností volených zástupců SML, zaměstnanců magistrátu a 
veřejnosti dojde ke změně vnímání o potřebnosti a důležitosti městských obchodních společností pro 
město i občany města. Realizací aktivit projektu dojde ke zvýšení efektivity řízení městských 
obchodních společností, zvýšení efektivity bude doložitelné objektivními ukazateli.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Aktivity projektu jsou zacíleny na oblast řízení městských obchodních společností, kde budou 
nastaveny unifikované procesy, které zajistí generování dat o fungování společností. Data z 
obchodních společností budou shromažďována, analyzována a transformována tak, aby byla 
využitelná v systému řízení města. Takto vzniklé informace budou využívány vedením města, odbory 
(pracovníky) magistrátu a veřejností.  
V projektu budou realizovány klíčové aktivity:
Aktivita č. 1 Administrace a řízení projektu,
Aktivita č. 2 Nastavení a implementace jednotných principů pro vnitřní řídící a kontrolní systémy 
obchodních společností,
Aktivita č. 3 Nastavení a implementace vnitřního systému finanční kontroly v jednotlivých 
společnostech,
Aktivita č. 4 Nastavení a implementace principů multikriteriální analýzy investic obchodních 
společností,
Aktivita č. 5 Zavedení společného plánování finančních prostředků,
Aktivita č. 6 Implementace dalších informačních systémů pro automatizaci kontrolních mechanismů a 
poskytování informací o obchodních společnostech.
Realizace klíčových aktivit je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České 
republiky na období 2014 - 2020 (Specifický cíl 1.1 ? Využívání prvků procesního řízení a zavedení 
standardů vybraných agend).

Popis realizačního týmu projektu:
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viz příloha č. 1

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Výstupy projektu budou nedílnou součásti systémů řízení statutárního města Liberec a systémů řízení 
městských obchodních společností. Toto se projeví zejména v řídících dokumentech města 
(směrnicích SML) a řídících dokumentech městských obchodních společností (směrnicích, manuálech, 
popisech procesů). Využívání metod procesního řízení při realizaci projektu zajistí zařazení výstupů 
projektu do systému řízení města a systémů řízení městských organizací.  

V čem je navržené řešení inovativní?
Inovativním postupem je využití optimalizované a unifikované postupů v městských obchodních 
společnostech. Budou využity analogické algoritmy v procesech řízení a kontroly. Analýza dat umožní 
provádět vhodná opatření vedoucí k vyšší efektivitě městských obchodních společností.  Informace o 
městských obchodních společnostech budou zveřejňovány ve vhodné formě na webu města. 

Jaká existují rizika projektu?
Rizika jsou hlavně v těchto oblastech:
Nedostatečná motivace cílové skupiny (zásadní riziko, nepravděpodobné). Eliminace rizika - vhodnou 
informovaností o využití výstupů projektu, přínosů pro cílové skupiny a podporou vedení SML. 
Nedodržování harmonogramu (zásadní riziko, nepravděpodobné). Eliminace rizika - nastavením 
maximální doby trvání projektu, tak aby byl vyloučen možný časový pres při realizaci klíčových aktivit 
(max. 24 měsíců), uplatňování principů projektového řízení.
Nezvládnuté řízení změn v projektu (zásadní riziko, nepravděpodobné). Eliminace rizika - pravidelná, 
věrohodná komunikace mezi pracovníky poskytovatele a kvalifikovanými pracovníky žadatele a 
důsledné uplatňování principů projektového řízení.
Nedostatečné personální zajištění projektu, fluktuace zaměstnanců (zásadní riziko, pravděpodobné). 
Eliminace rizika - důsledná zastupitelnost členů týmu, kteří mají zkušenosti s řešením projektů, 
důsledná dokumentace činností. Výběr vhodného dodavatele
Chyby ve výběrových řízeních (zásadní riziko, nepravděpodobné). Eliminace rizika - zapojení 
pracovníků, kteří mají zkušenosti s přípravou VŘ, využití spolupráce s pracovníky Odboru právního a 
veřejných zakázek MML.

Klíčová slova:
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Cílové skupiny

Cílová skupina:
Obce a kraje a jejich zaměstnanci
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinu projektu tvoří vybraní zaměstnanci statutárního města Liberec. Výstupy projektu 
budou mít dopad na vybrané zaměstnance statutárního města Liberec. Půjde zejména o 
zaměstnance oborů ekonomiky, kontroly a interního auditu, informatiky a řízení procesů popřípadě 
odboru strategického rozvoje a dotací. V aktivitách budou osoby z cílové skupiny zapojeny převážně 
ve fázi implementace a ukotvení výstupů klíčových aktivit. 

Cílová skupina:
Veřejnost
Popis cílové skupiny:
Veřejnost - občané města. Tato cílová skupina mít k dispozici informace o městských obchodních 
společnostech k dispozici v elektronické formě prostřednictvím webové aplikace.

Cílová skupina:
Volení zástupci územních samosprávných celků
Popis cílové skupiny:
Volení zástupci statutárního města Liberec. Radní a zastupitelé budou využívat informace z výstupů 
projektu při strategickém rozhodování o městských obchodních společnostech.
 

Subjekty projektu

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Název subjektu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 00262978
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id: CZ00262978
Právní forma: Obec
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a mám nárok na odpočet DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců: 379
Roční obrat: 71 151 054,00
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Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku: Velký podnik
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Adresy subjektu
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec I-Staré Město
Ulice: nám. Dr. E. Beneše
PSČ: 460 01
Číslo orientační: 1
Číslo popisné/evidenční: 1
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: liberec.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Tibor
Příjmení: Batthyány
Titul za jménem:
Telefon: 485 243 102
Mobil: 485243111
Email: batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano
Titul před jménem: Ing. 
Jméno: Zbyněk
Příjmení: Vavřina
Titul za jménem:
Telefon: 485243818
Mobil: 602423675
Email: vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Účty subjektu
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Účetní období

CZ NACE
Kód: O
Název: SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ 
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Je součástí projektu?: Ano
Kód: 84
Název: Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Je součástí projektu?: Ano
Kód: 84.1
Název: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
Je součástí projektu?:
Kód: 84.11
Název: Všeobecné činnosti veřejné správy
Je součástí projektu?: Ano
Kód: 84.11.0
Název: Všeobecné činnosti veřejné správy
Je součástí projektu?: Ano
Kód: 84.2
Název: Činnosti pro společnost jako celek
Je součástí projektu?:
Kód: 84.24
Název: Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti 
Je součástí projektu?:

Veřejná podpora

Umístění

Dopad projektu: CHKO/NP

CZ051 Liberecký kraj
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Místo realizace projektu: CHKO/NP

CZ051 Liberecký kraj
 

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Aktivita č. 1 Řízení a administrace projektu

Popis klíčové aktivity:
Cílem aktivity je zajištění bezproblémového chodu projektu prostřednictvím jeho dostatečného 
personálního a hmotného zabezpečení. Jedná se o iniciační aktivitu, v rámci které dojde k vytvoření 
realizačního týmu a pracovních skupin. Realizační tým bude projednávat postupy řešení na setkáních 
organizovaných zpravidla jednou za měsíc. Jednání pracovních skupin budou probíhat v termínech 
definovaných v Cílovém konceptu řešení. Všechna jednání budou zdokumentována.  
Všichni pracovníci zařazení do projektu musí disponovat reálnými zkušenostmi v oblasti přípravy a 
následné realizace projektů. Žadatel pro evidenci průběhu řešení využije SW nástroj MS Grant.
Vymezení klíčových činností souvisejících s realizací aktivity:
- Administrativní zajištění chodu projektu  
- Spolupráce při realizaci VZ
- Koordinace činnosti dodavatele/dodavatelů
- Odborná koordinace výstupů z realizace projektu
- Řízení změn v projektu
- Monitoring
- Řízení publicity projektu   
- Komunikace s vedením města
- Komunikace s pracovníky poskytovatele finančních prostředků

Celková doba realizace aktivity je plánována na 24 měsíců, součástí bude zajištění publicity projektu a 
pořízení spotřebního materiálu (nepřímé náklady).

Přehled nákladů:
Náklady na tuto aktivitu budou složeny z přímých a nepřímých nákladů. Budou to především mzdové 
náklady členů realizačního týmu a členů pracovních skupin, nákup kancelářských potřeb a náklady na 
publicitu projektu.
Celková výše nákladů na aktivitu bude max. 2 233 320 Kč.

Název klíčové aktivity: Aktivita č. 2 Nastavení a implementace jednotných principů 
pro vnitřní řídící a kontrolní systémy obchodních společností

Popis klíčové aktivity:
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V této aktivitě dojde k návrhu, verifikaci a implementaci závazných principů vnitřního řízení 
městských obchodních společností a to zejména v následujících oblastech: 
- definování strategie společnosti,
- definování cílů (finančních, kvalitativních, obchodních, rozvoje produktů, ....)
- řízení dělby práce a odpovědnosti,
- výběr dodavatelů,
- kontrolní prostředí a auditní mechanismy včetně auditní stopy,
- řízení rizik,
- informace a komunikace,
- controllingu,
- PR a propagace.
Tyto závazné principy vnitřního řízení městských obchodních společností budou popsány v řídících 
dokumentech a aplikovány v systémech řízení městských obchodních společností. Při implementaci 
principů vnitřního řízení poskytne dodavatel odborné konzultace. 

Přehled nákladů:
Náklady na tuto aktivitu budou složeny z přímých a nepřímých nákladů a nákupu služeb. Budou to 
především mzdové náklady členů realizačního týmu a členů pracovních skupin náklady 
dodavatele/subdodavatelů. Celková výše nákladů na aktivitu bude max. 558 240 Kč

Název klíčové aktivity: Aktivita č. 3 Nastavení a implementace vnitřního systému 
finanční kontroly v jednotlivých společnostech

Popis klíčové aktivity:
V této aktivitě dojde k nastavení vnitřního systému finanční kontroly v jednotlivých městských 
obchodních společnostech včetně implementace SW nástroje pro podporu systému finanční kontroly 
ve společnostech.  
Jedná se o tyto společnosti:
Sportovní areál Liberec, s.r.o.,
Liberecká IS, a.s.,
Sportovní areál Ještěd, a.s.,
Technické služby města Liberce, a.s.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Výše jmenované společnosti mají v současné době nastavenou finanční kontrolu v omezeném 
rozsahu. Probíhající procesy nejsou v těchto společnostech systémově ukotveny a podpořeny 
informačními technologiemi. V těchto organizacích probíhají významné finanční toky, proto je 
vhodné, aby byl systém finanční kontroly  nastaven a provozován. Předmětem aktivity je analýza a 
nastavení procesů, jejich organizační ukotvení prostřednictvím interních směrnic a podpora jejich 
provádění prostřednictvím dodávky a implementace softwarového nástroje. Tímto bude zavedena 
automatizovaná a plně elektronická podpora pracovních postupů pro finanční kontrolu. V rámci 
projektu budou nahrazeny papírové formuláře elektronickými a bude zajištěn oběh těchto dokladů 
prostřednictvím workflow  (včetně využití elektronického podpisu). V informačním systému finanční 
kontroly budou striktně dodržována nastavená pravidla, budou vytvářeny jednotné automatizované  
formuláře, budou automaticky evidované všechny úkony a činnosti prostřednictvím auditní stopy, 
která bude ukládána v elektronickém archivu. Dojde k zefektivnění procesů schvalování finančních a 
majetkových operací. Nedílnou součástí realizace této aktivity je komplexní podpora softwarového 
nástroje.
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Přehled nákladů:
Náklady na tuto aktivitu budou složeny z přímých a nepřímých nákladů a nákupu služeb a nákupu SW. 
Budou to především mzdové náklady členů realizačního týmu a členů pracovních skupin a náklady 
dodavatelů. Celková výše nákladů na aktivitu bude max. 3 058 240 Kč

Název klíčové aktivity: Aktivita č. 4 Nastavení  a implementace principů 
multikriteriální analýzy investic obchodních společností

Popis klíčové aktivity:
V této aktivitě budou vytvořeny, popsány a implementovány principy multikriteriální analýzy investic 
obchodních společností. Analýza bude podpořena SW nástrojem.
Plánování a hodnocení oprávněnosti investic v obchodních společnostech bude vycházet z předem 
stanovených kritérií. Stanovenými kritérii může být společenský přínos pro město Liberec (občany, 
magistrát a organizace města, vedení města), rozvoj poskytované veřejné služby, plnění smluvních 
závazků, požadavek stanovený strategií rozvoje města, finanční návratnost nebo dostupnost 
finančních zdrojů. Při implementaci principů multikriteriální analýzy investic poskytne dodavatel 
odborné konzultace. 

Přehled nákladů:
Náklady na tuto aktivitu budou složeny z přímých a nepřímých nákladů a nákupu služeb. Budou to 
především mzdové náklady členů realizačního týmu a členů pracovních skupin a náklady dodavatelů.  
Celková výše nákladů na aktivitu bude max. 958 240 Kč.

Název klíčové aktivity: Aktivita č. 5 Nastavení a implementace společného 
plánování finančních prostředků

Popis klíčové aktivity:
V této aktivitě bude navrženo, odzkoušeno a zavedeno společné plánování finančních prostředků 
městských obchodních společností. Budou stanovena pravidla a definovány vzájemné smlouvy pro 
společné řízení hotovosti mezi městskými obchodními společnostmi a statutárním městem. Budou 
stanovena pravidla pro převody peněžních prostředků v rámci skupiny městských obchodních 
společností tak, aby na jedné straně byly pokryté aktuální výpadky, na straně druhé, aby se 
eliminovaly případy, kdy k těmto výpadkům dochází. V rámci skupiny městských obchodních 
společností dojde k řízení finančních toků (efektivní cashflow) tak, aby nemusely být využívány vnější 
zdroje financí.

Přehled nákladů:
Náklady na tuto aktivitu budou složeny z přímých a nepřímých nákladů a nákupu služeb. Budou to 
především mzdové náklady členů realizačního týmu a členů pracovních skupin a náklady dodavatelů. 
Celková výše nákladů na aktivitu bude max. 1 058 240 Kč

Název klíčové aktivity: Aktivita č. 6 Nastavení a implementace informačních 
systémů pro automatizaci kontrolních mechanismů a poskytování informací o obchodních 
společnostech

Popis klíčové aktivity:
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V této aktivitě budou využívána data a informace vzniklé v aktivitách č. 2, č.3, č. 4 a č.5
Dodavatel navrhne a implementuje  informační systémy pro poskytování informací o obchodních 
společnostech. 
Dále bude navržen a implementován komunikační portál pro účelnou a efektivní komunikaci mezi 
vedením města a managementem obchodních společností.  
Tyto aplikace budou zajišťovat reporting, podporu analýz, přehledové zobrazení, dolování dat, řízení 
výkonnosti a prediktivní analýzy. 
Díky účelnému, periodickému přenosu strukturovaných ekonomických dat z městských společností 
získá vedení města informace o vývoji hospodaření městských obchodních společností. Tyto 
informace využije vedení města při strategických rozhodnutích (strategických zadáních). 

Pravidelné poskytování informací o městských obchodních společnostech veřejnosti bude prováděno 
prostřednictvím webové aplikace provozované statutárním městem Liberec.

Přehled nákladů:
Náklady na tuto aktivitu budou složeny z přímých a nepřímých nákladů a nákupu služeb. Budou to 
především mzdové náklady členů realizačního týmu a členů pracovních skupin a náklady dodavatelů. 
Celková výše nákladů na aktivitu bude max. 1 706 720 Kč.

Etapy
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Rozpočet jednotkový

Kód Název Cena jednotky Počet 
jednotek

Částka celkem Procen
to

Měrná 
jednotka 
(přednastave
na ŘO)

Měrná 
jednotka (z 
číselníku)

Měrná 
jednotka 
(individuální)

 1 Celkové způsobilé výdaje 0,00 0,00 9 573 000,00 125,00  
 1.1 Přímé náklady 0,00 0,00 7 658 400,00 100,00  
 1.1.1 Osobní náklady 0,00 0,00 2 078 400,00 27,14  
 1.1.1.1 Pracovní smlouvy 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.2 Dohody o pracovní činnosti 0,00 0,00 1 344 000,00 17,55  
 1.1.1.2.1 Projektový manažer 350,00 960,00 336 000,00 4,39 Počet hodin  
 1.1.1.2.2 Finanční manažer 320,00 960,00 307 200,00 4,01 Počet hodin  
 1.1.1.2.3 Administrátor 200,00 480,00 96 000,00 1,25 Počet hodin  
 1.1.1.2.4 Asistent 230,00 960,00 220 800,00 2,88 Počet hodin  
 1.1.1.2.5 Garant 400,00 960,00 384 000,00 5,01 Počet hodin  
 1.1.1.3 Dohody o provedení práce 0,00 0,00 734 400,00 9,59  
 1.1.1.3.1 Odborný konzultant SML 340,00 360,00 122 400,00 1,60 Počet hodin  
 1.1.1.3.2 Odborný konzultant LIS 340,00 360,00 122 400,00 1,60 Počet hodin  
 1.1.1.3.3 Odborný konzultant SAJ 340,00 360,00 122 400,00 1,60 Počet hodin  
 1.1.1.3.4 Odborný konzultant TSML 340,00 360,00 122 400,00 1,60 Počet hodin  
 1.1.1.3.5 Odborný konzultant DPMLJ 340,00 360,00 122 400,00 1,60 Počet hodin  
 1.1.1.3.6 Odborný konzultant SAL 340,00 360,00 122 400,00 1,60 Počet hodin  
 1.1.2 Cestovné 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.1 Zahraniční cesty místního personálu 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.2 Cesty zahraničních expertů 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 1.1.3 Zařízení a vybavení, včetně pronájmu 
a odpisů

0,00 0,00 3 200 000,00 41,78  

 1.1.3.1 Investiční výdaje 0,00 0,00 3 200 000,00 41,78  
 1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného nehmotného 

majetku
0,00 0,00 3 200 000,00 41,78  

 1.1.3.1.1.1 SW 3 200 000,00 1,00 3 200 000,00 41,78 produkt  
 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného 

majetku
0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.3.2 Neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.3.2.3 Spotřební materiál 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing 

odpisovaného majetku
0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.3.2.5 Odpisy majetku 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.4 Nákup služeb 0,00 0,00 2 380 000,00 31,08  
 1.1.4.1 Poradenství 2 380 000,00 1,00 2 380 000,00 31,08 produkt  
 1.1.5 Drobné stavební úpravy 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6 Přímá podpora cílové skupiny 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6.1 Mzdové příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6.2 Cestovné a ubytování 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6.3 Příspěvek na péči o dítě a další závislé 

osoby
0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.6.4 Příspěvek na zapracování 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6.5 Jiné 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.7 Křížové financování 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2 Nepřímé náklady 1 914 600,00 25,00  
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 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Žádost o podporu
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 9 573 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 9 573 000,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 9 573 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 8 137 050,00
Národní veřejné zdroje: 1 435 950,00
Podpora celkem: 9 094 350,00
Vlastní zdroj financování: 478 650,00
% vlastního financování: 5,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 1. 7. 2016
Zálohová platba: Ano
Záloha - plán: 2 871 900,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 1. 1. 2017
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 1 435 950,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 1 435 950,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
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Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 1. 7. 2017
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 2 871 900,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 2 871 900,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 1. 1. 2018
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 2 393 250,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 2 871 900,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 30. 6. 2018
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 2 393 250,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ano

Pořadí finančního plánu: 6
Datum předložení:
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Zálohová platba:
Záloha - plán: 9 573 000,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 9 573 000,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba:

Kategorie intervencí

Oblast intervence

Tematický cíl

Kód tematického cíle: 11
Název tematického cíle: Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a 
zúčastněných stran a účinné veřejné správy
Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě 
zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a 
snížení administrativní zátěže
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 4 231 266,00
Kód tematického cíle: 11
Název tematického cíle: Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a 
zúčastněných stran a účinné veřejné správy
Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména 
prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti 
lidských zdrojů a implementace služebního zákona
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 3 905 784,00

Forma financování

Kód formy financování:
Název formy financování:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
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Typ území

Kód typu území: 01
Název typu území: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 
obyvatel)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód typu území: 02
Název typu území: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód typu území: 03
Název typu území: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Mechanismus územního plnění

Kód mechanismu územního plnění:
Název mechanismu územního plnění:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Vedlejší téma ESF

Ekonomická aktivita

Kód ekonomické aktivity:
Název ekonomické aktivity:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Lokalizace

Kód lokalizace: CZ051
Název lokalizace: Liberecký kraj 
NUTS2: Severovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
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Indikátory

Kód indikátoru: 60000
Název: Celkový počet účastníků 
Měrná jednotka: Osoby
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 16,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, 
osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na 
počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou 
bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu 
projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo 
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. 

Popis hodnoty:
Počet osob, zaměstnanců magistrátu, kterým byla poskytnuta odborná konzultace dodavatelem

Kód indikátoru: 62600
Název: účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Měrná jednotka: Osoby
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je 
udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle 
předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a 
potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru 
započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací.-Po ukončení své účasti- znamená 
do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.

Popis hodnoty:
Nerelevantní

Kód indikátoru: 62800
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Název: Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ**
Měrná jednotka: Osoby
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po 
ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, 
C/ESF/26 a C/ESF/27.Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů - C/ESF/12 -účastníci 
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán- - C/ESF/14 -účastníci žijící v domácnostech, 
mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti-- C/ESF/15 -
migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou 
Romové)-- C/ESF/16 -Osoby se zdravotním postižením-- C/ESF/17 -Jiné znevýhodněné osoby--Po 
ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu.-hledají 
zaměstnání- je definováno dle indikátoru C/ESF/24 -Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení své účasti--jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy- je definováno dle 
indikátoru C/ESF/25 -účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti--
rozšiřují si kvalifikaci- je definováno dle indikátoru C/ESF/26 -účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti--jsou zaměstnaní, a to i OSVČ- je definováno dle indikátoru C/ESF/27 -Zaměstnaní 
účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti-

Popis hodnoty:
nerelevantní

Kód indikátoru: 68000
Název: Počet institucí podpořených za účelem zavedení 
opatření
Měrná jednotka: instituce
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 6,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
""Podpořenou institucí"" jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní 
příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, které byly za 
účelem zavedení opatření podpořeny z ESF.Instituce je započítána v případě, že byla podpořena za 
účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá instituce je započítána pouze jednou, i v 
případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více opatření v definovaných oblastech. 
""Opatřením"" se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, 
pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: 
- Dokončení procesního modelování agend, jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a 
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následná realizace doporučených změn, 
- Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a 
dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici 
- Podpory snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení 
Dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
- Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k 
občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a 
informacím veřejné správy 
- Optimalizace výkonu veřejné správy v území 
- Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství 
směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení 
sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu 
a efektivnímu fungování právního státu 
- Nastavení a rozvoje procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního 
managementu, 
- Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje 
lidských zdrojů ve veřejné správě, 
- Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů, 
-Profesionalizace státní služby

Popis hodnoty:
Podpořenou institucí je statutární město Liberec a pět MOS

Kód indikátoru: 68001
Název: Počet institucí podpořených za účelem zavedení 
opatření v oblasti řízení kvality
Měrná jednotka: instituce
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
""Podpořenou institucí"" jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní 
příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, které byly za 
účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality podpořeny z ESF.Instituce je započítána v případě, že 
byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá instituce je započítána 
pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více opatření v definované 
oblasti. 
""opatřením"" se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, 
pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: 
- Nastavení a rozvoje procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního 
managementu. 

Popis hodnoty:
nerelevantní
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Kód indikátoru: 68002
Název: Počet institucí podpořených za účelem zavedení 
opatření  v oblasti strategického a projektového řízení
Měrná jednotka: instituce
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 6,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
""Podpořenou institucí"" jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní 
příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, které byly za 
účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení podpořeny z ESF.Instituce je 
započítána v případě, že byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá 
instituce je započítána pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více 
opatření v definované oblasti. 
""Opatřením"" se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, 
pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: 
- Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a 
dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici

Popis hodnoty:
Podpořenou institucí je statutární město Liberec + pět MOS

Kód indikátoru: 68003
Název: Počet institucí podpořených za účelem zavedení 
opatření v oblasti procesního modelování agend
Měrná jednotka: instituce
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 6,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
""Podpořenou institucí"" jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní 
příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, které byly za 
účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend podpořeny z ESF.Instituce je 
započítána v případě, že byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá 
instituce je započítána pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více 
opatření v definované oblasti. ""Opatřením"" se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, 
metodika, certifikát, standard, pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: 
- Dokončení procesního modelování agend, jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a 
následná realizace doporučených změn. 

Popis hodnoty:
SML + 5 MOS
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Kód indikátoru: 68004
Název: Počet institucí podpořených za účelem zavedení 
opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů
Měrná jednotka: instituce
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
""Podpořenou institucí"" jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní 
příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, které byly za 
účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů podpořeny z ESF.Instituce je 
započítána v případě, že byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá 
instituce je započítána pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více 
opatření v definované oblasti. 
""Opatřením"" se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, 
pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: 
- Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů. 

Popis hodnoty:
Nerelevantní

Kód indikátoru: 80500
Název: Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Měrná jednotka: Dokumenty
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2018
Envi: Ne
Definice indikátoru:
Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, 
závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI 
fondů. 
-Napsaný- znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). -
Zveřejněný- znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na 
centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu 
určených (např. http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-
evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů. 
K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, 
tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. 
Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.

Popis hodnoty:
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Cílový koncept

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0001
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Stav veřejné zakázky: Plánována
Číslo rámcové smlouvy:
Číslo smlouvy:
Číslo minitendru:
Pořadové číslo minitendru:
Číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:
Pořadové číslo smlouvy na část VZ
dle §98 ZVZ:
Číslo smlouvy v rámci dynamického
nákupního systému:
Pořadové číslo smlouvy v rámci
dynamického nákupního systému:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Pracovní název veřejné zakázky: VZ na dodávku služeb a SW pro projekt Zvýšení efektivity 
řízení obchodních společností statutárního města Liberec 
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný
Předpokládaný typ kontraktu
zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 1. 8. 2016
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení: 30. 11. 2016
Název veřejné zakázky: VZ na dodávku služeb a SW pro projekt Zvýšení efektivity 
řízení obchodních společností statutárního města Liberec 
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Datum zahájení zadávacího řízení: 1. 8. 2016
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

bez DPH: 4 611 570,00
vážící se k projektu bez DPH: 4 611 570,00
vážící se k projektu bez DPH
způsobilé výdaje: 4 611 570,00
vážící se k projektu s DPH
způsobilé výdaje: 5 579 999,70

Datum uhrazení:
Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

bez DPH:
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s DPH:
bez DPH - způsobilé výdaje:
s DPH - způsobilé výdaje:
bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
s DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky: Dodávky
Předpokládaný: Ano
Předmět veřejné zakázky: Dodávky
Předpokládaný: Ne

Veřejné zakázky - etapy

Údaje o smlouvě

Údaje o dodatku

Dodavatelé

Údaje o hodnocení nabídek a výběru dodavatele

Návrh na ÚOHS
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Podnět na ÚOHS

Přílohy

Horizontální principy

Projekt není zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání.

Horizontální princip: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Magistrát města Liberec vykonává všechny své činnosti jak v oblasti samosprávy, tak v oblasti 
přenesené působnosti v souladu s politikou rovných příležitostí. 

Horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Statutární město Liberec dlouhodobě pečuje o udržitelný rozvoj v rámci všech svých činností a aktivit. 
Celé fungování magistrátu je založeno na principech trvale udržitelného rozvoje v souladu s 
ekologickou politikou ČR. Činnosti statutárního města Liberec jsou zcela v souladu se zásadami 
ochrany životního prostředí vzhledem k dodržování
základních principů trvale udržitelného rozvoje jako např. snaha o úspory energií a dalších zdrojů, 
třídění odpadů apod.  Upřednostňována bude elektronická forma komunikace (včetně elektronického 
podepisování, tím dojde k úspoře času, papíru i energií.

Horizontální princip: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
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Žádná z aktivit projektu nepůsobí proti rovným příležitostem mužů a žen. Automaticky se 
předpokládá, že členy řešitelského týmu a pracovních skupin jsou muži a ženy, základním kritériem 
pro zařazení do řešitelského týmu nebo pracovní skupiny je odborná způsobilost osoby a její 
zkušenosti.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení: OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu
Text čestného prohlášení:

Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:
- žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 
sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splněné podmínky 
bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo 
placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a 
penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti);
- na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím 
rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se 
společným trhem;
- žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně 
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho členovi 
není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný 
čin proti majetku;
- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z příspěvku 
Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a nenárokuje 
prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů;
- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování 
operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
- souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému;
- souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu 
operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1303/2013;
- v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající 
obchodní tajemství a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem (pozn.: citlivým 
údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických 
postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci 
subjektu údajů (tedy např. fotografie);
- žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou 
bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost 
podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání 
závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory;
- souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlašovatele výzvy a bere na 
vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu hodnocení a 
výběru žádostí o podporu; 
- se seznámil/a s obsahem žádosti;
- všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné a že si je vědom/a možných následků a 
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Přiložené dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Popis realizačního týmu projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: KAROKALF
Datum vložení: 17. 2. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Popis realizačního týmu projektu, struktura, činnosti

LlE0ELEaU0CHCaeANlavmw|234829::Popis realizačního týmu projektu.docx

Pořadí: 2
Název dokumentu: Volba primátora, usnesení ZM č.277/2014 
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Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: KAROKALF
Datum vložení: 17. 2. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Usnesení zastupitelstva města č. 277/2014 z 27.11.2014 volba primátora 

LJy2aWKKn0CNt5H3W80dcA|241987::ZM 277_2014 volba primátora.pdf

Odbornosti
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Příloha č. 1 

Popis realizačního týmu projektu „Zvýšení efektivity řízení statutárního města Liberec a jeho  

obchodních společností“ 

Projektový manažer NN 

Projektový manažer bude vybrán na základě svých zkušeností s řízením projektů OP a bude mít na 
starosti komplexní řízení projektu, vedení a řízení projektového týmu a pracovních skupin, což je dáno 
především potřebami zajistit jednotný a věcně správný postup realizace projektu. 
Dále s projektovým týmem bude projednávat realizaci jednotlivých klíčových aktivit, odpovídat za 
kontrolu projektového týmu a zajišťovat celkovou administraci projektu vůči poskytovateli podpory. 
Projektový manažer bude odpovídat za: 

- koordinaci klíčových aktivit, 
- administrativní správnost projektu, 
- zajištění realizace výběrového řízení na dodavatele, 
- kontrolu dodržování harmonogramu, 
- zpracování monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu a žádostí o platbu, 
- kontrolu a dohled nad plněním stanovených monitorovacích indikátorů, 
- přípravu podkladů pro VZ, 
- řízení dodavatelů, 
- řízení změn, 
- komunikaci s kontrolními orgány, 
- informování vedení města o průběhu projektu. 

Tento zaměstnanec bude do projektu zapojen po celou dobu jeho realizace. 

hrubá hodinová mzda/plat/odměna DPČ vč. zákonných odvodů 350 Kč/hod  
rozsah: 960 hodin za celý projekt 

 

Finanční manažer NN 

Cílem zapojení tohoto zaměstnance je zajištění kvalitního a bezchybného řízení projektu ve vazbě na 
související finanční toky. Bude se jednat o zkušeného zaměstnance, který zná nejen vazby na projekty 
spolufinancované z EU, ale i podmínky finančního řízení SML. Mezi jeho klíčovou roli patří i sledování 
finanční části smluvních závazků s dodavateli a příprava podkladů pro finanční část ZD na dodavatele. 
Mezi jeho hlavní úkoly patří především: 

- řízení rozpočtu projektu, 
- vyúčtování výdajů projektu, 
- komunikace s ekonomickým odborem SML, 
- příprava podkladů pro ŽoP a monitorovací zprávy, 
- příprava podkladů pro ZD, 
- finanční kontrola dodávek, 
- spolupráce při kontrolách ze strany externích i interních kontrolních orgánů. 

Tento zaměstnanec bude do projektu zapojen po celou dobu jeho realizace. 

hrubá hodinová mzda/plat/odměna DPČ vč. zákonných odvodů 320 Kč/hod  
rozsah: 960 hodin za celý projekt 

 

Garant PN 

Tento zaměstnanec má rozsáhlé znalosti a zkušenosti s řízením obchodní společnosti. Zajišťuje 

odbornou stránku realizace projektu. Řeší metodické a věcné problémy při realizaci klíčových aktivit. 

Mezi jeho hlavní úkoly patří především: 
- metodické řízení odborných konzultantů, 
- příprava podkladů pro ZD, 
- testování výstupních produktů, 
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- navrhování změn, 
- akceptace produktů, 
- metodická kontrola dodávek. 

Tento zaměstnanec bude do projektu zapojen po celou dobu jeho realizace. 

hrubá hodinová mzda/plat/odměna DPČ vč. zákonných odvodů 400 Kč/hod  
rozsah: 960 hodin za celý projekt 

 
Administrátor NN 

Zodpovídá za zdokumentování realizace projektu. Kontroluje formální správnost dokumentů. 
Připravuje dokumenty a záznamy, je odpovědný za publicitu projektu. Archivuje dokumentaci 
předepsaným způsobem. Spolupracuje s projektovým manažerem, garantem a asistentem. 
Mezi jeho hlavní úkoly patří především: 

- ukládání dokumentů a záznamů v informačním systému žadatele, 
- ukládání správa dat v IS KP14+ 
- kontrola dokumentů a záznamů, 
- archivace dokumentace, 
- příprava podkladů pro MZ, 
- zajištění publicity a sledování dodržování pravidel publicity. 

Tento zaměstnanec bude do projektu zapojen po celou dobu jeho realizace. 

hrubá hodinová mzda/plat/odměna DPČ vč. zákonných odvodů 200 Kč/hod  
rozsah: 480 hodin za celý projekt 

 

Asistent PN 

Zodpovídá za organizační zabezpečení realizace klíčových aktivity projektu.  
Spolupracuje s projektovým manažerem, garantem, odbornými konzultanty a administrátorem. Podílí 
se na realizaci klíčových aktivit, poradách řešitelského týmu a pracovních skupin 
Mezi jeho hlavní úkoly patří především: 

- organizace jednání realizačního týmu a pracovních skupin, 
- koordinace jednání realizačního týmu a pracovních skupin, 
- zpracování podkladů pro akceptace produktů, 
- věcná kontrola dodávek, 
- sledování plnění indikátorů, 
- příprava podkladů pro změny, 
- příprava podkladů pro MZ. 

Tento zaměstnanec bude do projektu zapojen po celou dobu jeho realizace. 

hrubá hodinová mzda/plat/odměna DPČ vč. zákonných odvodů 230 Kč/hod  
rozsah: 960 hodin za celý projekt 

 

Odborný konzultant PN 

Do realizace projektu bude zapojeno šest odborných konzultantů. Jedná se o zkušené pracovníky 
s dlouholetou praxí v řízení organizace. Odbornými konzultanty budou vždy zástupci jednotlivých 
městských obchodních společností a zástupce SML. Tito se budou podílet na činnostech v pracovních 
skupinách (PS). 
Hlavní úkoly odborných konzultantů (členů PS): 

- poskytování zpětné vazby realizačnímu týmu a týmu dodavatele v rámci realizace klíčových 
aktivit, 

- poskytování podkladů a informací pro realizace klíčových aktivit, 
- interní oponentura jednotlivých produktů (analytická část, návrhová část, realizační část, 

ověřování a provoz), 
- akceptace produktů, 
- navrhování změn. 
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Tento zaměstnanec bude do projektu zapojen po celou dobu jeho realizace. 

hrubá hodinová mzda/ plat/odměna DPP 340 Kč/hod  
rozsah: 360 hodin za celý projekt 

Poznámka: PN přímé náklady, NN nepřímé náklady 
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                                                         Důvodová zpráva 

 

     V souladu se „Směrnicí rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního měs-

ta“ byl vydán „Příkaz tajemníka č. 1/2015 - Provedení řádné inventarizace majetku a závaz-

ků“, jehož přílohu tvořil plán inventur na rok 2015. Termíny provedení inventarizací byly 

stanoveny jednotně nejen pro odbory SML, ale i pro příspěvkové organizace. 

 

    Ke dni 1.10.2015 byla vyhlášena fyzická-prvotní inventarizace majetku. K datu 31.12.2015 

byla vyhlášena rozdílová inventarizace majetku za období od 1.10. do 31.12.2015 (tj. přírůst-

ky a úbytky) a dokladová inventarizace pozemků, pohledávek a závazků. K témuž dni byla 

vyhlášena fyzická inventarizace pokladních hotovostí, cenin, stravenek a skladových zásob. 

 

    Dílčí inventarizační komise vyčíslily zjištěné rozdíly, které vyhodnotily a zdůvodnily 

v inventurních soupisech. Všechny administrativní rozdíly zjištěné fyzickou-prvotní inventu-

rou majetku byly ve výši přebytků 34.693,21 Kč, mank ve výši 83.116,93 Kč a administrativ-

ních chyb ve výši 5.182.574,42 Kč vypořádány.  

 

    Dokladovou inventurou byly shledány rozdíly u účtu 315 - Pohledávky z hlavní činnosti ve 

výši 1.568.963 Kč, které nebylo možné, z důvodu velkého množství dat a nedostatků spoje-

ných s  převodem dat mezi jednotlivými moduly, identifikovat a zároveň vyrovnat. Dodavatel 

softwaru se zavázal prověřit a odstranit tyto hrubé nedostatky nejpozději do 31.3.2016. 

 

         Fyzická inventura skladových zásob k 31.12.2015 prokázala u zboží určeného k prodeji 

manko ve výši 1.234,98 Kč. Na základě porovnání skutečnosti s limitem ztratného bylo man-

ko nižší než roční limit, proto bylo manko vyrovnáno z provozních výdajů SML. 

 

     Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Příloha usnesení č. 255/2016


