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a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemních 
smluv odesláním výpovědí a uzavřením dohody a následně zajistit převzetí pozemků 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 264/2016 

Majetkoprávní operace – změna rozsahu nájemních smluv 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání CJ MML 103943/15, 
uzavřené dne 30. 6. 2015 se společností Člověk v tísni, o. p. s., IČ: 25755277, se sídlem 
ul. Šafaříkova 635/24, 120 00, Praha 2. Tímto dodatkem se mění výměra pronajatého 
nebytového prostoru č. 11 v objektu ul. Pionýrů 976/15, Liberec 6 na 125m2 a výše 
nájemného na 125 Kč ročně. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti; 

2. uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8009/2012/14, uzavřené dne 
23. 10. 2012 se společností Potravinová banka Liberec, z. s., IČ: 22714154, se sídlem 
ul. Pionýrů 976/15, 460 06, Liberec 6. Tímto dodatkem se mění výměra pronajatého 
nebytového prostoru č. 10 v objektu ul. Pionýrů 976/15, Liberec 6 na 248 m2, výše 
nájemného se mění na 248 Kč ročně a doba platnosti smlouvy na dobu určitou do 
31. 12. 2021. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti; 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
dodatků k nájemním smlouvám  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 265/2016 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. 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. 1089, k. ú. Horní Růžodol, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 16 000 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 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
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distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 
na pozemku p. č. 5270/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10 700 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 67/1, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 62 k. ú. 
Vesec u Liberce, kterým jsou v současné době M. K. a V. K. 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 inženýrské sítě 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 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (uložení podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 5978/13, 495, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 3 900 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 inženýrské sítě bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (uložení podzemního vedení NN, VN a umístění trafostanice), vstup 
a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 370, 388/7, 764, k. ú. Horní Hanychov a na 
pozemcích p. č. 78/1, 97/2, 105/4, 105/5, 105/10, 105/17, 105/18, 105/20, 105/22, 107/2, 
186/1, 648, 657, 676, 677, k. ú. Dolní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 644 900 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 inženýrské sítě bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 636, k. ú. Ruprechtice, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 738/1 k. ú. 
Ruprechtice, kterým jsou v současné době H. M. a H. E. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě 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 přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 346, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 313/4 
k. ú. Ostašov u Liberce, kterým jsou v současné době D. P. a D. G. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
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základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost inženýrské sítě 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 (uložení podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 468/9, 472/13, 483/25, 483/26, 483/27, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 
24 600 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 inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 266/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 658/2015 – 20 ze dne 25. 8. 2015, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 975 k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 990/2, k. ú. 
Doubí u Liberce, kterým je v současné době: K.A. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 
1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 3/2012/VIII./14 ze dne 10. 1. 2012 a usnesení č. 149/2012/VI./7 ze 

dne 6. 3. 2012, 
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 a NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 254, 328, k. ú. Rudolfov a na pozemcích p. č. 1002/1, 
1260/6, 1348, 1406/5, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 307 135 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. 150/2016/5 ze dne 8. 3. 2016, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 68/1, k. ú. Starý Harcov na dobu životnosti stavby 
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plynárenského zařízení ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 469/1, k. ú. Starý Harcov, 
kterým je v současné době společnost Aktivní stavby s. r. o., Mírové nám. 460/6, Jablonec 
nad Nisou, IČ: 25023543, a to za cenu 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši za podmínky uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, P. K. a společností Aktivní 
stavby, s. r. o., Mírové nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, IČ: 25023543, na převod částí 
pozemků p. č. 469/1 a 470/1 o celkové výměře cca 11 m2, k. ú. Starý Harcov, na kterých se 
nachází část komunikace v majetku a správě statutárního města Liberec. 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. 364/2012/IX/5 ze dne 22. 5. 2012, 
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. 1567/77, 1568/8, 2201/2, 2202/16, k. ú. Rochlice u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 8 050 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. 633/2012/V/11 ze dne 28. 8. 2012, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 682, k. ú. Dolní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 209,  k. ú. 
Dolní Hanychov, kterým je v současné době Z. A. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 
5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 990/2014/12 ze dne 7. 10. 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. 1000, 1127/1, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 12 370,40 Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 267/2016 

Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení 

Stručný obsah: Statutární město Liberec, jako vypravitel pohřbu, bylo osloveno soudní 
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komisařkou Okresního soudu Liberec k vydání souhlasu s převzetím nepatrného majetku po 
panu J. L., který zemřel dne 30. 11. 2015. Nepatrný majetek tvoří finanční hotovost a 1/20 
nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Hradec Králové na LV č. 84 pro k. ú. Puchlovice, a to pozemku p. č. 215/27, orná půda. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s bezúplatným nabytím majetku v rámci pozůstalostního řízení po panu J. L., zemřelém dne 
30. 11. 2015, a to finanční hotovosti ve výši 2 823 Kč a 1/20 nemovité věci zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na LV č. 84 
pro k. ú. Puchlovice, a to pozemku p. č. 215/27, orná půda  

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 268/2016 

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace 

Stručný obsah: Na základě oznámení o ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do 
starobního důchodu ředitelky Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové 
organizace, paní Mileny Choutkové, předkládá odbor školství a sociálních věcí radě města ke 
schválení vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy „Kamarád“, 
Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace 

j m e n u j e  

konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy 
„Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace ve složení: 

Zástupce určený zřizovatelem – předseda PhDr. Ivan Langr 
Zástupce určený zřizovatelem Mgr. Libuše Vítová 
Zástupce krajského úřadu JUDr. Helena Vašková  
Odborník v oblasti státní správy PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy Marcela Široká 
Zástupce České školní inspekce PaedDr. Dana Rozkovcová 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit zveřejnění 
konkursního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, a jeho realizaci 

T: neprodleně 
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Kritéria pro poskytování odměn ředitelů příspěvkových organizací kulturního, 
sociálního a zdravotního zaměření 

Stručný obsah: Ředitelé příspěvkových organizací Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo 
Liberec, Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec, Dětské centrum Sluníčko a Kulturní středisko Kontakt Liberec předkládají 
každoročně svému zřizovateli rozbory činnosti a hospodaření za předchozí kalendářní rok. 
Předkládaný materiál stanovuje nová kritéria, na jejichž základě může zřizovatel poskytnout 
spolu s vyhodnocením práce za předchozí období ředitelům uvedených příspěvkových 
organizací mimořádné finanční odměny. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 269/2016 

Předžalobní upomínka – výzva k náhradě nemajetkové újmy 

Stručný obsah: Statutární město Liberec obdrželo dne 9. 3. 2016 předžalobní upomínku – výzvu 
k náhradě nemajetkové újmy způsobené na zdraví paní V. P. v důsledku dopravní nehody. 
Poškozená, kterou zastupuje advokátka Mgr. Zuzana Nedomlelová, Liberec, se domnívá, že 
dopravní nehodu způsobilo nedůsledné dopravní značení Magistrátem města Liberec. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předžalobní upomínku – výzvu k náhradě nemajetkové újmy ve výši 1 737 918,40 Kč způsobené 
na zdraví paní V. P., zastoupené Mgr. Zuzanou Nedomlelovou, advokátkou se sídlem Vysoká 
149/4, 460 10 Liberec 10, doručenou statutárnímu městu Liberec dne 9. 3. 2016 pod č. j. CJ MML 
051443/16, dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi statutárního města Liberec adresovaný Mgr. Zuzaně Nedomlelové, advokátce, dle 
přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, zaslat Mgr. Zuzaně 
Nedomlelové, advokátce, odpověď statutárního města Liberec dle přílohy č. 3 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 270/2016 

Předžalobní upomínka od paní P. V. – další postup 

Stručný obsah: Rada města vzala dne 8. 3. 2016 na vědomí předžalobní upomínku od paní P. V. 
v zastoupení advokáta JUDr. Vladimíra Kašpara, kterou vyzvala město k úhradě částky ve výši 
1 664 400 Kč. Na jednání se zástupci zainteresovaných odborů MML byl domluven další postup. 
Nejdříve je nutné zjistit na katastrálním úřadě stav zápisů věcných břemen na dotčených 
pozemcích a také nechat zaměřit chodník v ulici Felberova. Poté bude navrženo řešení tohoto 
sporu. 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

další postup ve věci předžalobní upomínky od paní P. V., zastoupené JUDr. Vladimírem 
Kašparem, a to: 

1. prověření existence věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích parc. č. 67 a 68/1 v k. ú. 
Liberec, 

2. zaměření komunikace (chodníku) v ulici Felberova, 
3. prověření kolaudace přístavku restauračního zařízení v této ulici, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, informovat radu města 
o výsledku prověření uvedených skutečností a dalším postupu v této věci 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 271/2016 

Schválení projektového záměru „Terminál“ 

Stručný obsah: Realizace stavby terminálu u autobusového nádraží vč. parkovacího domu 
a zázemí pro autobusové nádraží vytvoří podmínky pro pohodlné odbavení cestujících, které 
bude realizováno s komfortem oprávněně požadovaným cestujícími. Dále bude zvýšena kapacita 
parkoviště na cca 225 parkovacích míst. Výstavbou terminálu bude poskytnuto i kapacitně 
odpovídající a moderní zázemí pro pracovníky autobusové dopravy. Projekt bude realizován 
v průběhu let 2018 – 2020 v etapách podle přípravy projektových dokumentací a související 
administrativy. Náklady projektu budou spolufinancovány z IROP prostřednictvím IPRÚ. 
Celkové náklady projektu nepřesáhnou 160 mil. Kč, z toho dotace IROP by měla činit 
130 mil. Kč a dotace ze státního rozpočtu 7 mil. Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). 
Spoluúčast SML bude včetně 5% rezervy činit max. 30 mil. Kč (15 %). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Terminál“ 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: 05/2016 

2. zahájit přípravy soutěže na projektovou dokumentaci včetně všech přípravných kroků (zejm. 
výběrové řízení na zpracovatele) 

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: 12/2017 
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USNESENÍ Č. 272/2016 

Schválení spolupráce na pilotním projektu „Posilování efektů při využití 
integrovaných přístupů“, bez finanční účasti  

Stručný obsah: Svaz měst a obcí připravil ve spolupráci se všemi městy IPRÚ pilotní projekt na 
„Posilování efektů při využití integrovaných přístupů“ z Operačního programu Zaměstnanost. 
Jedná se o projekt na zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti strategického a projektového 
řízení prostřednictvím odborného vzdělání u zaměstnanců úřadů související s IPRÚ, výměnu 
zkušeností a podporu SW řešení pro řízení IPRÚ. Celkové náklady projektu nepřesáhnou 
5 mil. Kč, předpokládá se až 95% - 100% financování z EU, případné 5% spolufinancování 
bude zajištěno ze strany Svazu měst a obcí. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zaměření projektu Svazu měst a obcí „Posilování synergických efektů při využití integrovaných 
přístupů“ dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

účast statutárního města Liberec v tomto projektu jako partnera bez finančního příspěvku dle 
vyjádření partnera o spolupráci v příloze č. 2 a spolupráci se Svazem měst a obcí při realizaci 
projektu 

a  p o v ě ř u j e  

Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora, podepsat „Vyjádření partnera o spolupráci“ 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 273/2016 

Podání projektové žádosti "Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 
SML" 

Stručný obsah: Schválení projektového záměru a schválení podání žádosti projektu 
„Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 SML" do OPZ výzvy č. 33. Realizace 
tohoto projektu navazuje na předcházející již realizované projekty CZ.1.04/4.1.01/53.00107 
"Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených 
organizacích" a CZ.1.04/4.1.01/8900006 "Aplikace strategického plánování, řízení 
a monitorování a tvorba Plánu rozvoje města". Projekt bude realizován v průběhu let 
2016 – 2018. Cílem jeho realizace je zejména efektivnější řízení finančních zdrojů SML 
a sledování realizace strategického plánu na základě plnění měřitelných indikátorů v souladu 
s udržitelným rozvojem města. Celkové náklady projektu nepřesáhnou 9,5 mil. Kč, z toho dotace 
z OPZ by měla činit 85 %, tj. 8 075 000 Kč, dotace ze státního rozpočtu 10 %, tj. 950 000 Kč 
a spoluúčast SML bude 5 %, tj. maximálně 475 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se schválením projektového záměru „Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 
statutárního města Liberec“ dle přílohy č. 1, 

2. s podáním projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci ESF Operačního programu 
Zaměstnanost dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  
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Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, dopracovat žádost a zajistit její podání ve výzvě 
33 OPZ 

T: do 11. 4. 2016  

USNESENÍ Č. 274/2016 

Jmenování hodnotitelů projektů z Ekofondu pro rok 2016 

Stručný obsah: Předkládaný materiál se zabývá jmenováním hodnotitelů projektů z Ekofondu, 
kteří jsou navrhování příslušným členem RM a do funkce jsou jmenováni RM, která je zároveň 
správní radou Dotačního fondu SML. 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na základě čl. 1 Statutu dotačního fondu SML a bodu 14 Pravidel pro poskytování dotací 
z Ekofondu do funkce hodnotitelů projektů z Ekofondu pro rok 2016 následující osoby: 

1. Mgr. Lenku Čápovou,  

2. PhDr. Jitku Doubnerovou,  

3. RNDr. Jaroslava Herziga,  

4. Ing. Tomáše Komrzého,  

5. Ing. Štěpánku Kouteckou,  

6. Mgr. Martina Pudila,  

7. Bc. Alenu Rásó,  

8. Mgr. et. Mgr. Petra Zatloukala,  

9. RNDr. Lenku Opočenskou,  

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, připravit jmenovací listiny pro výše uvedené 
hodnotitele a zajistit jejich podepsání 

USNESENÍ Č. 275/2016 

Dr. M. Horákové I – výběr zhotovitele stavby 

Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje zadávací dokumentaci připravované 
investiční akce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ 
zařazené do plánu odboru SM na rok 2016. Oprava komunikace navazuje na stavby vlastníků 
sítí technické infrastruktury (opravu vodovodu, kanalizace a plynovodu), které budou 
realizovány v roce 2016. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 27,7 mil. Kč vč. DPH. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové 
v úseku Melantrichova-Hradební“ s předpokládanými náklady 27 741 814,35 Kč vč. DPH, 

2. odůvodnění zakázky „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-
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Hradební“ dle přílohy č. 5, 

3. zadávací dokumentaci dle přílohy č. 3 v rámci otevřeného podlimitního zadávacího řízení 
pro veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku 
Melantrichova-Hradební“ 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Členové: 
Bc. David Novotný vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník odbor správy veřejného majetku 
Ing. Ivo Jindra odbor správy veřejného majetku 

Náhradníci: 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy  
Romana Kozáková odbor správy veřejného majetku 
Petra Malá odbor správy veřejného majetku 

2. komisi pro hodnocení nabídek včetně náhradníků, která je v rámci zadávacího řízení 
pověřena i k posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Členové: 
Tibor Batthyány primátor města 
Tomáš Kysela náměstek primátora 
Bc. David Novotný vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník odbor správy veřejného majetku 
Ing. Ivo Jindra odbor správy veřejného majetku 

Náhradníci: 
Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník Magistrátu města Liberec 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Romana Kozáková odbor správy veřejného majetku 
Petra Malá odbor správy veřejného majetku 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a vyhodnocení 
otevřeného podlimitního zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících 
s realizací veřejné zakázky na stavební práce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku 
Melantrichova-Hradební“ podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří 
SNOWPLAN, spol. s r. o., zak. č. 2015016-MHIC z 02/2016 

T: 07/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek zadávacího řízení a vítězného uchazeče 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 276/2016 

Oprava komunikace Dr. M. Horákové I – přeložka vedení ČEZ – VN 

Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“. Přeložka je 
nezbytná pro realizaci připravované investiční akce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové 
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v úseku Melantrichova-Hradební“ zařazené do plánu odboru SM na rok 2016. Odeslání 
„Žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy“ schválila rada města usnesením č. 121/2016, 
předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí cca 565 tis. Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ předložený 
návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie“ mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem a statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako žadatelem, kdy SML uhradí dle odhadovaných 
nákladů částku 565 378,50 Kč za realizaci přeložky a zpracování projektové dokumentace 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení“ pro akci „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku 
Melantrichova-Hradební“ zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
uzavření příslušných smluvních dokumentů 

T: 07/2016 

2. zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2016 na akce „Oprava 
komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“ finanční prostředky na 
realizaci přeložky distribučního zařízení v celkové odhadované výši 565 378,50 Kč 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 277/2016 

Rumjancevova – výběr zhotovitele stavby 

Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje zadávací dokumentaci připravované akce 
„Rumjancevova – úprava vnitrobloku“ zařazené do plánu odboru SM na rok 2016. 
Předpokládaná cena veřejné zakázky je 11,3 mil. Kč vč. DPH. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Rumjancevova – úprava vnitrobloku“ 
s předpokládanými náklady 11 295 346,91 Kč vč. DPH, 

2. zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího 
řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce „Rumjancevova – úprava vnitrobloku“, 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Členové: 
Bc. David Novotný vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník odbor správy veřejného majetku 
Ing. Ivo Jindra odbor správy veřejného majetku 

Náhradníci: 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy  
Romana Kozáková odbor správy veřejného majetku 
Petra Malá odbor správy veřejného majetku 
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2. komisi pro hodnocení nabídek včetně náhradníků, která je v rámci zadávacího řízení 
pověřena i k posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Členové: 
Tibor Batthyány primátor města 
Tomáš Kysela náměstek primátora 
Bc. David Novotný vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník odbor správy veřejného majetku 
Ing. Ivo Jindra odbor správy veřejného majetku 

Náhradníci: 
Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník Magistrátu města Liberec 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Romana Kozáková odbor správy veřejného majetku 
Petra Malá odbor správy veřejného majetku 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a vyhodnocení 
zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících 
s realizací veřejné zakázky na stavební práce „Rumjancevova-úprava vnitrobloku“ podle 
projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Nýdrle, zak. č. 12-16 z 02/2016 

T: 07/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek zadávacího řízení a vítězného uchazeče 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 278/2016 

Schválení vyhrazených stání pro invalidy 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazu ZTP p. H. R. v Balbínově ul., p. B. D. v Ruprechtické ul. 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. Balbínova pro držitele ZTP 
H. R., 

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Ruprechtická pro držitele ZTP 
B. D., 

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 H. R. na komunikaci ul. Balbínova, 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP B. D. na komunikaci ul. Ruprechtická, 

T: 04/2016 
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USNESENÍ Č. 279/2016 

Specifikace dopravních závad zálivů zastávek MHD 

Stručný obsah: Tento materiál popisuje technický stav vybraných zálivů zastávek v síti MHD, 
kde je specifikováno jednotlivé poškození. Společnost DPMLJ, a. s. považuje za nezbytné řešit 
opravu popsaných zálivů, neboť dochází k poškozování vozidel (autobusů) při projíždění těchto 
zálivů. Uvedenou problematiku projednalo na svém pravidelném zasedání představenstvo 
společnosti DPMLJ, a. s. dne 3. 3. 2016 a Komise dopravní města Liberce dne 14. 3. 2016. Řešení 
uvedené problematiky je navrženo v ukládacích podmínkách předmětného materiálu. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

sdělení společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. ve věci stavebně 
technického stavu následujících autobusových zálivů (dle přílohy č. 1 tohoto materiálu): 

1. zastávka Letná (směr Fügnerova), 
2. zastávka Stračí (směr Pavlovice Letná), 
3. zastávka Ječná (směr Fügnerova), 
4. zastávka Pavlovice škola (směr Fügnerova), 
5. zastávka Polní (obratiště), 
6. zastávka Ječná (směr Kunratická), 
7. zastávka Pavlovice škola (směr Pavlovice Letná), 
8. zastávka Východní (směr Kunratická), 
9. zastávka Dožínková (směr Fügnerova), 
10. zastávka Hrdinů (směr Fügnerova), 
11. zastávka Slovanská (směr Fügnerova), 
12. zastávka Pavlovice křižovatka (obratiště) 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. písemně informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

o přijatém usnesení rady města 

T: 04/2016 

2. písemně informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
o vlastnících autobusových zálivů 12. Pavlovice křižovatka (obratiště) tj. obec Stráž nad 
Nisou a 9. zastávky Dožínková (směr Fügnerova) – bez navazujícího nástupiště 
tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR a. s. se žádostí, aby společnost Dopravní podnik měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou a. s. informovala o stavebně technickém stavu předmětných 
autobusových zálivů 

T: 04/2016 

3. předložit komisi dopravy k projednání variantního řešení možných úprav křižovatky Letná – 
Stračí – Norská (dle přílohy č. 2, tohoto materiálu) 

T: 05/2016 

4. zpracovat diagnostický průzkum včetně návrhu opravy stávajících nevyhovujících krytů 
komunikací následujících autobusových zálivů: 

zastávka Ječná (směr Fügnerova), 
zastávka Polní (obratiště), 
zastávka Ječná (směr Kunratická), 
zastávka Hrdinů (směr Fügnerova), 
zastávka Slovanská (směr Fügnerova), 

T: 06/2016 
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5. v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat finanční prostředky na opravy stávajících 
nevyhovujících krytů komunikací následujících autobusových zálivů: 

zastávka Ječná (směr Fügnerova), 
zastávka Polní (obratiště), 
zastávka Ječná (směr Kunratická), 
zastávka Hrdinů (směr Fügnerova), 
zastávka Slovanská (směr Fügnerova), 

T: 06/2016 

6. písemně si vyžádat od společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
vzorové řezy včetně druhu materiálů a skladeb konstrukcí a situace staveb autobusových 
zálivů včetně nástupišť, které plně vyhoví vozovým jednotkám společnosti Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce, a. s. a které budou pro město Liberec závazné z hlediska budoucích 
staveb autobusových zálivů včetně nástupišť 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 280/2016 

Darovací smlouva STILLKING FILMS, s. r. o. 

Stručný obsah: Uzavření darovací smlouvy mezi společností Stillking Films, s. r. o. (dárce) 
a statutárním městem Liberec (obdarovaný). Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve 
výši 100 000 Kč, který dárce bezplatně předává obdarovanému do jeho vlastnictví za účelem 
podpory kultury ve městě. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč od společnosti Stillking Films, s. r. o. se sídlem 
Kříženeckého nám. 322, Praha 5, IČ: 25075055, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit podpis darovací smlouvy 

T: neprodleně 

Smlouva o propagaci statutárního města Liberec v rámci televizního záznamu 
divadelního představení Škola žen 

Stručný obsah: Uzavření smlouvy o propagaci mezi statutárním městem Liberec (dárce) 
a Českou televizí, Televizní studio Brno (obdarovaný). Předmětem smlouvy o propagaci je 
peněžitý dar ve výši 100 000 Kč, který dárce bezplatně předává obdarovanému do jeho 
vlastnictví na propagaci statutárního města Liberec v rámci televizního záznamu divadelního 
představení Škola žen. 

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 
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Přílohy: 
k usnesení č. 269/2016 
k usnesení č. 271/2016 
k usnesení č. 272/2016 
k usnesení č. 273/2016 

k usnesení č. 275/2016 
k usnesení č. 277/2016 
k usnesení č. 279/2016 
k usnesení č. 280/2016 

 

V Liberci dne 7. dubna 2016 

Tibor Batthyány v.  r .  Mgr. Jan Korytář  v .  r .  
primátor města náměstek primátora 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160303 

Název projektu:  Terminál u autobusového nádraží vč. parkovacího domu a 
zázemí autobusového nádraží 

 

Popis projektu: 

 Výchozí stav:  

Současné odbavovací prostory pro cestující a zázemí pro provoz autobusového nádraží jsou provizorně od roku 
1995 umístěny ve 21 mobilních kontejnerech (stavebních buňkách). Tento stav lze prakticky od začátku provozu 
tohoto zařízení označit jako nouzové řešení, které však trvá již 20 let. Stávající parkoviště sousedící s autobusovým 
nádražím má kapacitu cca 50 parkovacích míst. Tato kapacita je zejména v pracovní dny nedostatečná. Liberec 
nemá na příjezdu do města žádné záchytné parkoviště. 

Pro realizaci projektu byly zvažovány 2 lokality umístění staveb: 

1. Pro výstavbu parkovacího domu a terminálu autobusové dopravy jako jedné budovy jsou navrhovány 
pozemky ve vlastnictví Statutárního města v těsném sousedství autobusového nádraží, tj. pozemek č. 
4103/2, č. 4102/1. Pozemky jsou v majetku SML. 

2. Pro výstavbu parkovacího domu a terminálu autobusové dopravy jako dvou budov je pro pozemek 
parkovacího domu uvažován pozemek Českých drah v areálu vlakového nádraží u „1. koleje“. Odbavovací 
hala by pak byla umístěna na pozemky č. 4103/2 nebo č. 4102/1. 

Pro stavbu terminálu včetně parkovacího domu je vhodnější lokalita č. 1, v které jsou pozemky v majetku SML. 
Vzhledem k časovému období realizace projektu a časově neohraničeným a nevyjasněným převodem majetků 
Českých drah a SŽC je lokalita č. 2 ke stavbě prakticky nemožná.  

Je zřejmé, že umístění parkovacího domu do lokality č. 1 pohodlí, komfort uživatelů, tj. cestujících a návštěvníků 
města nijak zásadně neomezí. Součástí připravované projektové dokumentace, by mělo být posouzení dopravní 
situace v nejbližším okolí umístění parkovacího domu a terminálu. Umístění do lokality č.1 umožní i realizaci 
uvažovaného projektu „1.koleje“. 

Konečný stav:  

Realizace stavby Terminálu u autobusového nádraží vč. Parkovacího domu a zázemí pro autobusové nádraží vytvoří 
podmínky pro pohodlné odbavení cestujících, které bude realizováno s komfortem oprávněně požadovaným 
cestujícími. Dále bude zvýšena dnes již nevyhovující kapacita stávajícího parkoviště na kapacitu z cca 50 
parkovacích míst na 225 parkovacích míst. Tato kapacita výrazným způsobem zvýší přístup (propustnost) k většímu 
propojení jednotlivých druhů dopravy, tj. veřejné autobusové a vlakové dopravy v kombinaci s individuální 
automobilovou dopravou a cyklodopravou. Výstavbou terminálu bude poskytnuto i kapacitně odpovídající a 
moderní zázemí pro pracovníky autobusové dopravy.  

V rámci terminálu je počítáno se vznikem bezpečného parkování (uložení) kol z hlediska možnosti jejich poškození 
nebo zcizení. Dojde tak k naplnění jednoho ze základního předpokladu pro podporu ekologické cyklo dopravy 
s dopravou veřejnou hromadnou dopravou.  

Lokalita výstavby terminálu dopravy se nachází poblíž významné komunikace R 35, cca 600 m vzdálené od 2 
nejbližších sjezdů z této rychlostní komunikace do centra města. Parkovacího domu lze využívat současně i jako 
dosud chybějícího záchytného parkoviště, které v Liberci absentuje a které bude mít napojení na přestup na všechny 
druhy veřejné dopravy, včetně napojení na městskou hromadnou dopravu pro návštěvníky města. 

Vybudováním terminálu vzniknou prostory pro odbavení cestujících  o rozloze cca 300 m2 až 400 m2 a cca 225 
parkovacích míst pro automobily, parkování (úschovna kol) pro 2 x 15 kol s možností rozšíření na základě 
modulárního řešení. Výsledné a konečné parametry terminálu vyjdou z architektonického zadání a soutěžních 
návrhů. 

  Součástí parkovacího domu bude zřízení rychlonabíjecích míst pro 2 elektromobily a dobíjecího místa pro elektro 
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kola, jde o zachycení současného trendu a požadavků dopravy. 

Komerční aktivity související s odbavováním cestujících a provozem autobusového nádraží musí splňovat 
podmínku přijatelnosti projektu zadanou poskytovatelem dotace, tj. komerční plochy budou zabírat max. 25 % 
celkové plochy terminálu (jde o plochy bez započítání ploch parkoviště a pro zázemí dopravců).  

Objekt Terminálu by svými prostory mohl sloužit i jako zázemí SML, například pro Městskou policii. 

Aktivity projektu: 

1. Příprava projektu : 
• Prověření podmínek dotace v souvislosti s uvažovanými komerčních prostor v prostorách terminálu. 
• Architektonická soutěž na návrh stavby. 
• Posouzení dopravní situace v okolí parkovacího domu. 
• Realizace VZ na projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí. 
• Realizace výběrových řízení na dodavatele různých stupňů projektové dokumentace, zpracování projektové 

dokumentace k realizaci stavby, 
• Získání stavebního povolení 
• Zpracování žádosti o dotaci 

2. Realizace projektu:  
• Schválení žádosti o dotaci v ZM  
• Výběrové řízení na dodavatele stavby, TDI atd. 
• Realizace stavebních prací. 
• Příprava provozních podmínek terminálu a parkovacího domu, VZ na pronájem komerčních prostor. 

3. Provoz terminálu:  
• Realizace výběru na provozovatele terminálu. 
• Schválení provozovatele v ZM. 
• Provoz terminálu a parkovacího domu. 

   

 

Zdroj financování a poměr financování : 

IROP investiční priorita 1, specifický cíl 1.2 

 

Zaměření projektu 

Projekt má vazbu na Aktualizaci Strategie rozvoje SML 2014-2020. 

Strategický cíl D: Udržitelná mobilita a technická infrastruktura. 

Specifický cíl D1: Zajištění komplexního dopravního plánování a spolupráce s vlastníky a správci infrastruktury pro 
zajištění optimální dopravní dostupnosti, prostupnosti a obslužnosti pro všechny – dopravní dostupnost pracovních 
míst, služeb, bydlení, míst pro odpočinek a rekreaci a atraktivit cestovního ruchu pro všechny cílové skupiny. 
Opatření: 

• D.1.2: Zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím hromadné dopravy dle potřeb obyvatel, návštěvníků a 
podnikatelů. 

• D.1.4: Vyřešení dopravy v klidu (parkování). 

Všeobecný cíl 

Dlouhodobé cíle statutárního města Liberec: 

- Zvyšovat účinnost a dostupnost dopravního systému.  
- Zajistit rovné možnosti mobility pro občany a návštěvníky města Liberce.  
- Zlepšovat dosažitelnost dopravy na území města Liberec i přilehlého území.  
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- Rozvíjet návaznost různých druhů veřejné a neveřejné dopravy. 
 

Specifické cíle  

Hlavní cíl projektu: 

Vybudování integrované budovy přestupního terminálu příměstské a dálkové autobusové dopravy v dosahu městské 
hromadné dopravy a železniční dopravy, s možností zaparkovat automobily (individuální automobilová doprava – 
dále IAD) a přestoupit na veřejnou hromadnou dopravu (dále VHD).   

Vybudováním terminálu vzniknou: 
- Plnohodnotné odbavovací prostory pro veřejnost cestující autobusovou příměstskou a dálkovou dopravou. 
- Vícepodlažní parkovací dům, jehož součástí jsou parkovací místa pro automobily i kola, parkovací stání pro 

handicapované osoby a bezbariérový přístup k těmto stáním. 
- Vysázení nové zeleně v okolí nového terminálu a parkovacího domu. 
- Podpora ekologické dopravy formou existence bezpečné úschovny pro kola a dobíjecího elektro místa 

v parkovacích prostorách pro automobily a kola. 
 

Indikátory pro výstupy 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě – 1 
Počet vytvořených parkovacích míst – 225 

    Počet parkovacích míst pro jízdní kola – 30 

 

Indikátory pro výsledky 

• Počet odbavených cestujících 200 000/ rok. 

• Počet zaparkovaných automobilů 25 000/ rok  

• Počet uschovaných jízdních kol 700/rok. 

• Počet vysázených kusů nové zeleně (stromy, keře) podle architektonického řešení. 

Cílové skupiny 

Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny: 

• obyvatelé města Liberce (velikost cílové skupiny cca 100 000 obyvatel). 

• obyvatelé přilehlých měst a obcí cestujících za prací a službami (velikost cílové skupiny cca 60 000 
obyvatel). 

• turisté a návštěvníci města (velikost cílové skupiny cca 100 000 návštěvníků). 

• dojíždějící za prací a službami (velikost cílové skupiny cca 20 000 obyvatel). 

• cyklisté a cykloturisté (velikost cílové skupiny 10 000 cyklistů a cykloturistů). 

• specifická cílová skupina - pracovníci AD, obsluha AD. 

Projekt má tyto dopady na jednotlivé cílové skupiny: 

Pro turisty, návštěvníky a obyvatele přilehlých obcí vznikne nové záchytné parkoviště nedaleko od 2 výjezdů a 
nájezdů z rychlostní komunikace v návaznosti na dobře dostupnou a kapacitní VHD 

Pro obyvatele Liberce bude k dispozici parkoviště, s větší kapacitou, které bude využíváno při kombinaci IAD a VHD 
příměstskou i dálkovou. 

Pro cyklisty a cykloturisty vznikne bezpečná úschovna kol, tím vznikne příležitost pro využívání VHD v kombinaci 
cyklodopravou. Obdobná bezpečná úschovna kol v rámci města Liberce není. 
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Žadatel má zkušenosti s jednotlivými cílovými skupinami, v rámci vytváření strategického plánu sleduje a monitoruje 
potřeby jednotlivých cílových skupin. 

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu  

Současně používané odbavovací prostory pro cestující a zázemí pro provoz autobusového nádraží jsou provizorní od 
roku 1995 umístěny ve 21 mobilních kontejnerech (stavebních buňkách).  

Stávající parkoviště sousedící s autobusovým nádražím má kapacitu cca 50 parkovacích míst. Tato kapacita je 
zejména v pracovní dny nedostatečná.  

Liberec nemá na příjezdu do města žádné kapacitní záchytné parkoviště. 

Přínos pro cílové skupiny 

• Realizace projektu a vybudování terminálu je základním předpokladem pro zvýšení využívání hromadné 
dopravy. Předmětný parkovací dům je umístěn do lokality v těsné blízkosti nádraží autobusové dopravy a 
zároveň v rychlé a časově nenáročné dostupnosti vlakového nádraží. V dostupnosti mezi vlakovým a 
autobusovým nádražím jsou frekventované spoje městské hromadné dopravy (MHD) tramvajové a 
autobusové linky. 

• Parkovací prostory terminálu budou sloužit jako záchytné parkoviště návštěvníky a turisty města Liberec (je 
možné vytvořit bonusy pro jeho uživatele a tím zatraktivnit jeho využívání). Tato cílová skupina musí být 
směřována na využití udržitelné formy mobility po městě (MHD), tj. bude využívat a preferovat po městě 
jinou formu dopravy než IAD. Dojde tak snížení zatížení centra města IAD.  

• Bude zvýšena bezpečnost dopravy zejména pro nemotorovou dopravu (pěší a cyklisté) tím, že nevzniknou 
nepřehledné dopravní situace zapříčiněné nevhodným parkováním automobilů na krajích vozovky v oblasti 
celého města Liberec.  

• Zřízením parkoviště (úschovy kol) bude podpořena ekologická doprava a příměstská doprava obyvatel v 
území. 
 

Synergie projektu 

Synergie projekt projektu v dopravě:  
• návaznost jednotlivých druhů veřejné hromadné dopravy, včetně návaznosti rekonstruovanou a 

prodlouženou tramvajovou trať Liberec – Jablonec nad Nisou 

• Propojuje individuální automobilovou dopravu s cyklodopravou v rámci postupně budovanou sítí 
cyklostezek ve městě. 

• Propojuje individuální automobilovou dopravu s dálkovou a příměstskou dopravou 

• V rámci používání záchytného pro návštěvníky a turisty města, je možno využít synergického efektu a 
nabídnout této cílové skupině další atraktivity města pro jejich současnou, případně další návštěvu města a 
jeho okolí 

 

Rizika projektu 

Jde o projekt s průměrnou rizikovostí, která je dáno zejména rizikem vyhotovením kvalitní projektové dokumentace, 
která bude respektovat základní uspokojení potřeb uživatelů budoucího terminálu. Dalšími riziky projektu je realizace 
veřejných zakázek a kvalitní provedení vlastních stavebních prací. 

Dle posledních neoficiálních informací je možné, že max. výše podpory bude 100 mil. Kč. 
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Identifikována byla tato rizika: 
• Příliš nízká finanční podpora projektu (míra dotace cca 85 % z CZV) - Střední riziko. 

Opatření: Pro minimalizaci rizik probíhá vyjednávání s ÚHOS a DG, konečná míra spolufinancování bude známa 
snad do konce roku 2015.  

• Míra veřejné podpory a její posouzení v návaznosti na uznatelnost výdajů při realizaci projektu a příjmy 
projektu v jeho provozní fázi - Střední riziko. 
Opatření: Předpokládané příjmy projektu a souvislosti s veřejnou podporou budou řešeny v dalších stupních 
přípravy projektu. 

• Rozdílné názory s vlastníkem autobusového nádraží – nízké riziko. 

Opatření: Pro eliminaci tohoto rizika je nutná oboustranná intenzivní a transparentní komunikace, která již probíhá. 

• Provoz terminálu – vyjasnění způsobu provozu 
Opatření: Pro eliminaci tohoto rizika je v průběhu přípravy a realizace projektu vyjasnit vztahy TSML, DPMLJ, 
ČSAD Liberec. 

 

Aktivity projektu a termíny 

Č.  Fáze  Aktivita 
Předpokládaná 
cena aktivity  

(tis. Kč) 

Zahájení  
měsíc/rok 

Ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná 
Zpracování projektové dokumentace vč. stavebního 

povolení 
     

  Architektonická soutěž  5/2016  

  
Posouzení dopravní situace v okolí parkovacího 

domu 
   

  Dohoda o zadání projektu pro VZ na projektanta  12/2016  

  VZ na dodavatele projektové dokumentace  2/2017 5/2017 

 DÚR, DSP, DZS, tendrová dokumentace  
 

10/2017 

 VZ na dodavatele stavby  2/2018 6/2018 

  Zpracování a podání projektové žádosti o dotaci    

      

Realizační 
(zahájení fyzické realizace projektu/ 1. aktivita 

projektu) 
 

  

 
Realizace jednotlivých částí stavby dle projektové 

dokumentace 
 

6/2018 9/2019 

  Nastěhování uživatelů a slavnostní otevření   9/2019 

  Propagace projektu a povinná publicita projektu    

  
Zpracování zpráv o realizaci projektu, žádosti o 

platbu 
 

  

      

      

 Udržitelnost Zprávy o udržitelnosti projektu  2020 2025 

  Pravidelná údržba nového majetku  od 2020  
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Minimální udržitelnost projektu v letech   

Minimální doba udržitelnosti je stanoven na 5 let od provedení poslední platby příjemci (od data nastavení 
centrálního stavu „ Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ 

 

Životnost projektu v letech 

Reinvestice, větší oprava objektu je předpokládána v horizontu cca 20 let, tj. cca v roce 2040. 

Návrh projektového týmu  

 

Vedoucí projektu Jiří Horák 

Finanční manažer projektu  

Projektový právník  

Asistent projektu  

Řešitel  

Uživatel  

Manažer publicity projektu  

Externí dodavatel či partner  

 

 

 

 

 

Rozpočet přípravy a realizace  

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Náklady přípravy a zabezpečení akce 10 000 

Mzdové náklady a povinné pojistné - 

Náklady na materiál, vodu a energii Součást rozpočtu na stavbu  

Náklady na nákup služeb V této fázi přípravy projektu nelze odhadnout 

Náklady budov a staveb 145 000 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 5 000 

Náklady na nehmotný majetek V této fázi přípravy projektu nelze odhadnout 

Ostatní náklady realizace akce V této fázi přípravy projektu nelze odhadnout 

CELKEM 160 000 

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

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 0 

Náklady na materiál, vodu a energii V této fázi přípravy projektu nelze odhadnout 
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Náklady na nákup služeb V této fázi přípravy projektu nelze odhadnout 

Náklady budov a staveb (odpisy)  

Náklady na stroje, zařízení a inventář  

Náklady na nehmotný majetek  

Ostatní náklady provozu akce  

CELKEM 1 000  

 160 mil Kč 

Možný zdroj financování  
Prioritní osa  1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Oblast podpory Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Možné % dotace Až 85% EU + 5% státní rozpočet 

Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu (jde o předběžné odhady konzultované s provozovatelem 
autobusového nádraží) 

Rok 

Výdaje Příjmy 

SML Dotace SML Dotace 

 2019  300 000  0 150 000  0 

 2020  1000 000  0  700 000  0 

 2021  1000 000  0 700 000  0 

 2022  1000 000  0 700 000  0 

 2023  1000 000  0 700 000  0 

 2024  1000 000  0 700 000  0 

 2025  1000 000  0 700 000  0 

CELKEM  6 300 000  0  4 410 000  0 

Garant projektu  

Mgr. Jan Korytář 

Jméno tel. e-mail 

Zpracovatel Záměru  
Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací 485 243 584 

horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Vlastník projektu 
Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací 485 243 584 

horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Vedoucí projektu 
Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací 485 243 584 

horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Schváleno 
projektovou 
kanceláří dne 17. 3. 2016 

Podpis Programového 
manažera 

 

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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Pilotní projekt k posilování synergických efektů při využití integrovaných přístupů  

Městské oblasti mají významnou úlohu při dosahování cílů EU 2020 (vzhledem k jejich koncentraci 

lidí, služeb, bydlení, hospodářské činnosti apod.). Podpora role měst jako klíčového hráče v území je 

dlouhodobým záměrem Evropské unie. Posilování městské agendy (Amsterdamský pakt 2016), 

udržitelného a integrovaného přístupu na městech (Toledská deklarace 2010), podpora Referenčního 

rámce pro udržitelná evropská města (Marseillská deklarace 2008) i integrovaný rozvoj měst (Lipská 

charta 2007) je klíčovým aspektem Evropské kohezní politiky a má přímou vazbu na vytváření 

budoucí EU agendy. Úspěšnost členských států se posuzuje především objemem vyčerpaných 

finančních prostředků, nicméně je nezbytné prostředky investovat účelně, efektivně a hospodárně, 

včetně zohlednění budoucích provozních nákladů souvisejících s vybudovanými investicemi. Cílem 

tohoto projektu je přispět k tomu, došlo k plnému využití možností poskytujících integrovanými 

nástroji tak, aby čerpání finančních prostředků ve větší míře plnilo kritéria 3E, byly podpořeny 

synergické efekty vzájemně provázaných projektů a byla posílena role místního partnerství.  

Cílovou skupinou pro pilotní ověření jsou ta města, která v tomto programovém období usilují o 

systematický rozvoj svého území při využití integrovaných přístupů. Zvláštní skupinou jsou města 

realizující IPRÚ, která nebudou podporována z technické pomoci při realizaci integrovaných strategií, 

které však vyžadují využití progresivních manažerských přístupů s cílem zefektivnit veřejnou správu 

na místní úrovni.  

Cílem projektu je posílit integrované přístupy při strategickém řízení přispívající k udržitelnému 

urbánnímu rozvoji, a to formou spolupráce, výměny a sdílení zkušeností na národní i mezinárodní 

úrovni, čerpání zkušeností a inspirace ze zahraničí, zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti 

strategického a projektového řízení prostřednictvím odborného vzdělání u zaměstnanců úřadů 

související s tímto novým typem aktivity a podpory SW řešení pro řízení IPRÚ. Realizace 

integrovaných přístupů může být dále přenositelná do dalších měst. 

Klíčové aktivity: 

1. Posílení efektivity implementačních procesů při uplatňování integrovaných přístupů při 

urbánním rozvoji 

- Benchmarking efektivity implementačních procesů integrovaných strategií - porovnání 

efektivního řízení měst v oblasti projektového a strategického řízení měst se zaměřením na 

nastavení procesů, organizačních struktur a schvalovacích procedur, včetně zapojování 

veřejnosti a partnerů při uplatňování integrovaných přístupů. 

- metodická podpora měst se zohledněním místních specifik (podpora při implementaci 

integrovaných přístupů na úřadech)  

- vytvoření společných doporučujících vzorů metodik a manuálů pro řízení integrovaných 

projektů – administrace výzev, aktivity související s hodnocením, výběrem projektů a řešení 

sporných případů a další témata související s implementací integrovaných strategií)  

2. Transfer zkušeností a vzdělávací aktivity  

- organizace společných tuzemských setkání s cílem výměny zkušeností (odborná diskusní 

platforma v oblastech souvisejících s realizací IPRÚ – administrace výzev, aktivity související 
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s hodnocením, výběrem projektů a řešení sporných případů a další odborná tematická 

zaměření sdílení místních dobrých praxí – výjezdní semináře v zapojených městech,  

- zahraniční studijní stáž v Nizozemsku (spolupráce měst Amsterdam, Hague, Rotterdam, 

Utrecht), v Německu – přehled dobrých praktik 

- organizace společných školících aktivit pro členy projektových týmů na městech (v oblastech 

souvisejících s realizací IPRÚ - evaluace, finanční řízení realizace IPRÚ, marketingové a 

komunikační dovednosti při realizaci IPRÚ, veřejná podpora, veřejné zakázky, atd.)  

3. SW podpora pro řízení integrovaných nástrojů  

 

- rešerše současného využívání SW podpory pro strategické a projektové řízení – dobré a 

špatné praxe z těchto nástrojů 

- vytvoření odborné platformy z řad budoucích uživatelů pro definování funkcionalit 

budoucího SW 

- vytvoření SW podpory pro řízení integrovaných nástrojů, která bude zahrnovat i projekty 

jiných realizátorů než města a jejich základní parametry, bude v souladu s požadavky 

efektivní veřejné správy  

- proškolení zaměstnanců úřadu zapojených do realizačních týmů v rámci uplatnění 

integrovaných přístupů při rozvoji města 

 

4. Zpracování mid-term evaluace jednotlivých integrovaných nástrojů 

 

- Zpracování mid-term evalvace jednotlivých integrovaných nástrojů 

 

5. Posílení koordinační role Svazu při metodické podpoře implementace integrovaných strategií  

 

- posílení implementace nástrojů pro zajištění metodické podpory měst při implementace 

integrovaných strategií  

- vytvoření společné „online“ platformy pro sdílení dokumentů, podnětů a zajištění společných 

přístupů 

 

 

 

 

Možnost využít na tyto aktivity finanční prostředky z ESI fondů - Výzva 33 Efektivní veřejná správa 

pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). 

Žadatel: Svaz měst a obcí ČR 

Partneři/ Účastníci: Města realizující IPRÚ (České Budějovice, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad 

Nisou, Zlín, Jihlava, Karlovy Vary), případně další (např. ITI) 

Realizátor: projektová kancelář Svazu ve spolupráci s dceřinou společností MEPCO, s. r. o. 

Alokace výzvy: 285 mil Kč. 

Orientační celkové náklady: 4-5 mil Kč 

Míra dotace: až 95% celkových způsobilých výdajů (spolufinancování žadatele cca 200 – 250 tis. Kč) 

Termín ukončení příjmu žádostí: 11. 4. 2016 
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Vyjád ření partnera o spolupráci  

Operační program: Zaměstnanost 
Název projektu: Posilování synergických efekt ů při využití integrovaných p řístup ů 
Název organizace: Statutární město Liberec 
Kontaktní osoba partnera: Mgr. Barbara Steinzová  
Adresa partnera: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59 
Email partnera: ipru@magistrat.liberec.cz  
 

Tímto potvrzujeme náš záměr spolupracovat jako partner bez finančního příspěvku se 
žadatelem 

Název organizace: Svaz měst a obcí České republiky 
Kontaktní osoba žadatele: Mgr. Lucie Kořínková, korinkova@smocr.cz  
Adresa žadatele: 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4   
Email žadatele: smocr@smocr.cz    
 

na aktivitách v rámci pilotního projektu „Posilování synergických efektů při využití 
integrovaných přístupů“ vedoucích k posílení integrovaných přístupů v rámci fungování měst 
při strategickém řízení, zvýšení kvality jejich fungování a profesionalizaci prostřednictvím 
vzdělávání jejich vybraných zaměstnanců. 
 
Spolupráce se bude týkat těchto aktivit: 
Číslo 

klíčové 
aktivity 

Název klí čové aktivity Činnosti 

1 

Posílení efektivity implementačních 
procesů při uplatňování 
integrovaných přístupů při 
urbánním rozvoji  

Spoluúčast na tvorbě metodik pro řízení 
integrovaných nástrojů 

2 Transfer zkušeností a vzdělávací 
aktivity 

Účast na tuzemských setkáních a 
školících aktivitách za účelem zvyšování 
odborných dovedností a výměny 
zkušeností. Účast na zahraničních 
stážích – zdroj inspirace 

3 SW podpora pro řízení 
integrovaných nástrojů 

Spoluúčast na vytvoření SW a jeho 
případná implementace 

4 Zpracování mid-term evaluace 
jednotlivých integrovaných nástrojů Součinnost při sběru dat 

 
……………………………….                                                      ………………………………. 
 Datum, místo                                                                          Datum, místo 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160404 

Název projektu:  Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního 
města Liberec 

A. Popis projektu  
 Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu  

     Politika statutárního města Liberec (SML) v praxi nedostatečně zohledňuje principy udržitelného rozvoje, udržitelnost není 
vždy chápána jako součást řízení. Zaměstnanci SML i volení zástupci potřebují být školeni, aby pochopili základní principy 
udržitelného rozvoje, a aby je uměli zapojit do myšlení a praxe. Aktivity SML v rozvoji MA21 probíhaly dlouho jen formálně, 
město je nyní v kategorii D Databáze MA21, což je zcela neodpovídající ambicím města do budoucnosti. 

     Z vlastních prostředků města byla zpracována „Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020“, v níž 
jsou stanoveny strategické i specifické cíle. Tyto cíle však nejsou v praxi ověřovány a upravovány, strategie je tedy do značné 
míry jen „mrtvým dokumentem“.  

     Jedním ze základních principů udržitelného rozvoje je zapojení veřejnosti. Odborná i široká veřejnost je v současnosti 
nedostatečně zapojena do plánovacích i rozhodovacích procesů. Občané statutárního města Liberec mají omezené možnosti 
sledovat konkrétní výsledky práce svých volených zástupců, nejsou pravidelně informováni o stavu plnění specifických cílů 
daných „Aktualizací strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020“ a ani se na výběru těchto cílů nepodílejí. 

     Efektivní strategické plánování rozvoje statutárního města Liberec (SML) v souladu s trvale udržitelným rozvojem není 
možné bez monitoringu, vyhodnocování a medializace výsledků plnění cílů daných strategií. 

Je nutné stanovit sadu indikátorů udržitelného rozvoje, které budou klíčové vzhledem ke strategii SML, měřitelné, s konkrétní 
vypovídací hodnotou, motivační, srozumitelné a splní princip finanční efektivity.        

     Strategické plánování je potřeba pomocí nástrojů (SW řešení) propojit s již zavedeným procesním a projektovým řízením 
(zavedeno v rámci projektů OP LZZ) a propojit s dlouhodobou investiční politikou města v rámci rozpočtového výhledu. 

 Soulad se strategickými dokumenty města: 

Projekt je v souladu s Aktualizací strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020 

Strategický cíl E Veřejná správa a občanská společnost, územní spolupráce 

Specifický cíl E1.4 Kontrola a monitoring implementace strategie rozvoje města a sektorových strategií 

                       E3.3 zavedení nástrojů na řízení kvality veřejné správy 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu  

     Hlavním cílem je efektivnější řízení statutárního města Liberec (SML), které bude založeno na propojení strategického 
plánování se sadou indikátorů udržitelného rozvoje, uceleným projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou města - 
rozpočtovým výhledem. Klíčové je propojení těchto oblastí do logicky a finančně provázaného celku. 

 Dílčí cíle projektu  

Dílčí cíle: 
- aktualizace nastavení, vyhodnocování a medializace klíčových indikátorů plnění strategických cílů města 
- propojení strategického řízení s projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou města  
- implementace procesů a opatření v rámci aktivního zavádění Místní agendy 21, včetně zapojování veřejnosti 

 Aktivity projektu   

Řízení a administrace projektu 

Aktivita Řízení a administrace projektu je nezbytná pro vlastní realizaci projektu, začíná jako startovací aktivita a probíhá po 
celou dobu realizace projektu. 
Tvorba metodik   
Cílem aktivity Tvorba metodik je vypracování metodických dokumentů jako základu pro navazující aktivity. Pro dosažení cílů 
projektu je potřeba obecná metodická doporučení a poučky, jež jsou běžně k dispozici, převést do podoby konkrétních 
metodických návodů vycházejících ze specifik statutárního města Liberec.  
Určení sady indikátorů udržitelného rozvoje SML 
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Cílem této aktivity je na základě vytvořené Metodiky procesu určení, získávání, měření, vyhodnocování a medializace indikátorů 
udržitelného rozvoje statutárního města Liberec provést určení sady indikátorů udržitelného rozvoje SML.  
Tvorba nástrojů  
Cílem této aktivity je dle vypracované Metodiky propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a 
dlouhodobou investiční politikou statutárního města Liberec a Metodiky rozvoje MA21 vytvořit nástroje v podobě SW řešení a 
webových aplikací pro: 
- proces monitoringu, vyhodnocování a medializaci indikátorů udržitelného rozvoje, 
- pro propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou města,  
- pro rozvoj MA21. 
Zkušební ověření procesu propojení 
Cílem aktivity je provést zkušební ověření procesu získávání, měření, vyhodnocování a medializace indikátorů udržitelného 
rozvoje SML, procesu propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou 
města a nástrojů rozvoje MA21.  
Evaluace zkušebního ověření procesu propojení 
Cílem této evaluační aktivity je evaluace zkušebního ověření procesu propojení agend a vypracování evaluační zprávy, která 
bude vycházet z informací získaných v předchozí aktivitě. 
Korekce a dopracování metodik a nástrojů 
Cílem aktivity je provést na základě závěrů evaluační zprávy korekce a vytvořit konečnou plně funkční podobu výstupů projektu 
tj. metodik, sady indikátorů udržitelného rozvoje a SW řešení procesu propojení a webových aplikací pro medializaci. 
Aktivity rozvoje MA21 SML 
Realizováním této klíčové aktivity dojde k naplnění vytyčených cílů:  
- Vytvořit nástroje pro zapojení veřejnosti a její skutečné a efektivní zapojení do rozhodovacích procesů, včetně 

poskytování zpětné vazby 
- Implementace MA 21 do běžného provozu města, dosažení postupu statutárního města Liberec z kategorie D do C - 

potvrzení zapsáním v databázi MA21 do konce příslušného roku 

Popis aktivity 
zahájení  

měsíc/rok 
ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze 

Zpracování projektového námětu a jeho projednání s poskytovatelem dotace, schválení 
projektového námětu PV, zpracování projektového záměru. Projednání projektového 
záměru RM – schválení založení projektu a zpracování žádosti RM 

 03/2016  04/2016 

Registrace žádosti o poskytnutí dotace a zpracování v IS KP14+  04/2016  04/2016 

Vyhodnocení žádosti o poskytnutí dotace  04/2016  07/2016 

Realizační fáze 

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

Celková doba realizace projektu  

Jednotlivé aktivity projektu budou realizovány dle Harmonogramu aktivit, který je přílohou 
Žádosti. 

 09/2016  08/2018 

Udržitelnost 

Uvedení do provozu (zkušebně ověřen provoz již v průběhu projektu) 09/2018  

Poskytovatelem dotace není dle současných pravidel OPZ stanovena.   

Rizika projektu  

Neaktivní přístup cílové skupiny zaměstnanci SML – eliminace rizika  - proběhne úvodní seznámení zaměstnanců SML dle jejich 
kompetencí s celým průběhem a obsahem projektu, jeho výhodami a přínosy pro jejich práci  

Neaktivní přístup cílové skupiny veřejnost - eliminace rizika – veřejnost bude motivována k účasti na akcích projektu 
informováním o jeho realizaci prostřednictvím médií, bude seznámena s možností aktivně se zapojit do rozhodování o budoucím 
rozvoji svého města 
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Časové zpoždění v realizaci – eliminace rizika – harmonogram aktivit je naplánován reálněna základě zkušeností z předchozích 
projektů, jeho plnění bude průběžně vyhodnocováno a včas zvoleny případné korekce  

Nedostatečné personální obsazení – eliminace rizika- žadatel SML má mezi svými zaměstnanci dostatek pracovníků se 
zkušenostmi s řízením a administrací projektů, v případě změny na pozici člena realizačního týmu v průběhu projektu bude 
zajištěna kontinuita  

Problémy s profinancování projektu – eliminace rizika – bude probíhat důsledné finanční řízení projektu, v případě prodlení 
obdržení financí od poskytovatele dotace má SML nástroje k překlenutí 

Nedodržení monitorovacích indikátorů – eliminace rizika – na plnění monitorovacích indikátorů bude kladen důraz po celou dobu 
realizace projektu, plnění MI bude vyhodnocováno průběžně 

Cílová skupina  
• SML a jeho zaměstnanci  
• Volení zástupci 
• Veřejnost 

Přínos projektu  

Výsledkem projektu bude vytvořený a odzkoušený ucelený systém propojení strategického plánování s procesním a projektovým 
řízením s návazností na dlouhodobou investiční politiku SML. Zaměstnanci SML i volení zástupci budou připraveni tento systém 
používat ve své každodenní praxi.  

     Pomocí pravidelného monitoringu, vyhodnocování a medializace sady indikátorů udržitelného rozvoje bude možné průběžně 
sledovat úroveň plnění specifických cílů Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020.  

     Budou uspořádány akce k zapojení veřejnosti do procesů plánování i rozhodovacích procesů. Proces místní Agendy 21 se 
stane souvislou iniciativou, což bude potvrzeno kvalitativním postupem SML od kategorie D do kategorie C v hodnocení MA21 
splněním povinných kritérií a dodržením povinnosti dosahování této kategorie v následujících letech. Dosažený stupeň C kvality 
bude na konci příslušného roku doložen v oficiální databázi MA21. 

Výstupy projektu   
V rámci projektu budou vytvořeny dokumenty: 

1. Metodika procesu určení, získávání, měření, vyhodnocování a medializace indikátorů udržitelného rozvoje statutárního 
města Liberec 

2. Metodika propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou 
statutárního města Liberec 

3. Metodika rozvoje MA21 statutárního města Liberec 
4. Sada indikátorů udržitelného rozvoje statutárního města Liberec 
5. Evaluační zpráva zkušebního ověření procesu propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a 

dlouhodobou investiční politikou statutárního města Liberec 

Vazba na jiné projekty:  

Projekt navazuje na projekty: 

CZ 1.04/4.1.01/53.00107 Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či 
založených organizacích 

CZ.1.04/4.1.01/89.00006 Aplikace strategického plánování, řízení a tvorba Plánu rozvoje města                                         

(tento projekt byl zpracován, nezískal však dotaci z fondů EU) 

B. Projektový tým 
Návrh projektového týmu   

Bude jmenován Manažer/ka projektu 

Bude jmenován Finanční manažer/ka 

Bude jmenován PR manažer/ka 

Bude jmenován IT specialista/ka 
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Bude jmenován Asistent/ka 

Bude jmenován Odborný garant/ka 

Bude jmenován Metodik/čka pro indikátory 

Bude jmenován Metodik/čka procesu propojení 

Bude jmenován Evaluátor/ka 

Bude jmenován Specialistka/ka  pro práci s veřejností 

Bude jmenován Specialista/ka aktivit rozvoje MA21 

Bude jmenován Koordinátor/ka  MA21 

Bude jmenován Lektor/ka MA21 

C. Rozpočet a financování  
Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Příprava projektu  

 50 

CELKEM  

Realizace projektu 

 9 500  

CELKEM 

Rozpočet provozu roční  

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné X 

Náklady na materiál, vodu a energii X 

Náklady na nákup služeb X 

Náklady budov a staveb (odpisy) X 

Náklady na stroje, zařízení a inventář X 

Náklady na nehmotný majetek X 

Ostatní náklady provozu akce X 

CELKEM X 

  

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka % kofinancování  

Možný zdroj financování: Výzva č. 33 MPSV 

Prioritní osa         4 Efektivní veřejná správa 

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

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

Možné % dotace 85% EU, 10% SR 

maximální výše 

 9 500 000,- Kč 

5% 

475 000,- Kč 
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Financování projektu:  

rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2015   
 

    

2016         

2017         

2018         

2019         

2020         

běžný 
provoz         

CELKEM         

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: Mgr. Jan Korytář Vlastník projektu  

Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací 

příprava   

realizace    

 provoz   

Záměr zpracoval: 
Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací 485243584 horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne Dne 31.3.2016 

Podpis 
vedoucího 
OSRD 

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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Žádost o podporu 

Registrační číslo projektu:  

Identifikace žádosti (HASH): 4MrXFP  

 

Projekt  

Číslo a název výzvy: 03_15_033 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a 

asociace ÚSC)  

Název projektu – česky: Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města 

Liberec 

 

Harmonogram projektu  

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:   1.9.2016 

Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:  

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.8.2018 

Doba trvání (v měsících):  24 

 

Příjmy projektu  

Jiné peněžní příjmy JPP): 0 

Příjmy dle článku 61:  

Doplňkové informace  

Realizace zadávacích řízení na projektu: ANO 

Liniová stavba: NE 

Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: NE 

Společný akční plán: NE 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru: NE 

CBA: NE 

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: NE 

Veřejná podpora:  

Režim financování:  

Fázovaný projekt: NE 

 

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  
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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  

Procento:                48,00  

Kategorie regionu:  

Více rozvinuté:        0,00  

Méně rozvinuté: 100,00  

Posloupnost synergické vazby:  

 

Popis projektu  
 

Jaký problém projekt řeší?  

     Politika statutárního města Liberec (SML) v praxi nedostatečně zohledňuje principy udržitelného rozvoje, 

udržitelnost není vždy chápána jako součást řízení. Zaměstnanci SML i volení zástupci potřebují být školeni, 

aby pochopili základní principy udržitelného rozvoje, a aby je uměli zapojit do myšlení a praxe. Aktivity SML v 

rozvoji MA21 probíhaly dlouho jen formálně, město je nyní v kategorii D Databáze MA21, což je zcela 

neodpovídající ambicím města do budoucnosti. 

     Z vlastních prostředků města byla zpracována „Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 

2014-2020“, v níž jsou stanoveny strategické i specifické cíle. Tyto cíle však nejsou v praxi ověřovány a 

upravovány, strategie je tedy do značné míry jen „mrtvým dokumentem“.  

     Jedním ze základních principů udržitelného rozvoje je zapojení veřejnosti. Odborná i široká veřejnost je v 

současnosti nedostatečně zapojena do plánovacích i rozhodovacích procesů. Občané statutárního města 

Liberec mají omezené možnosti sledovat konkrétní výsledky práce svých volených zástupců, nejsou 

pravidelně informováni o stavu plnění specifických cílů daných „Aktualizací strategie rozvoje statutárního 

města Liberec 2014-2020“ a ani se na výběru těchto cílů nepodílejí. 

     Efektivní strategické plánování rozvoje statutárního města Liberec (SML) v souladu s trvale udržitelným 

rozvojem není možné bez monitoringu, vyhodnocování a medializace výsledků plnění cílů daných strategií. 

Chceme proto stanovit sadu indikátorů udržitelného rozvoje, které budou klíčové vzhledem ke strategii SML, 

měřitelné, s konkrétní vypovídací hodnotou, motivační, srozumitelné a splní princip finanční efektivity.        

     Strategické plánování je potřeba pomocí nástrojů (SW řešení) propojit s již zavedeným procesním a 

projektovým řízením (zavedeno v rámci projektů OP LZZ) a propojit s dlouhodobou investiční politikou města 

v rámci rozpočtového výhledu. 

 

Jaké jsou příčiny problému?  

Příčiny problému lze nalézt zejména v tom, že: 

- Dochází k upřednostňování dílčích zájmů, jednotlivých projektů, aktuálních priorit nad plánovitým 

rozvojem statutárního města Liberec (SML) založeném na společně sdílené vizi a strategických cílech 
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- V minulosti nebyl dostatečně chápán význam MA 21 jako součásti strategického rozvoje SML, není zde 

provázání MA21 se strategickým plánováním, procesním a projektovým řízením s návazností na 

dlouhodobou investiční politiku SML 

-       MA 21, strategické plánování ani projektové řízení nebyly v minulých letech politickými prioritami  

- Byl a částečně stále je nedostatek kapacit personálních, finančních a odborných na magistrátu města 

Liberec pro řešení této problematiky, svůj vliv na to měla i finanční situace města - zadlužení 

-       Nedostatečně byla věnována pozornost zapojení veřejnosti do plánovacích i rozhodovacích procesů  

     V současné době je politická vůle tento stav změnit, byly učiněny prvotní kroky směrem k pochopení 

důležitosti strategického plánování v souladu s udržitelným rozvojem, čehož důkazem je z vlastních 

prostředků města zpracovaná „ Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020“. 

Získáním dotace z OP LZZ se podařilo zavést procesní a projektového řízení, ale implementace stále probíhá.   

      Poskytnutí dotace na tento projekt umožní dosáhnout efektivnějšího řízení SML propojením strategického 

plánování, procesního a projektového řízení s dlouhodobou investiční politikou SML. Bude umožněn stěžejní 

posun v rozvoji MA21 od formální formy k soustavnému aktivnímu procesu rozvoje MA21 potvrzenému 

v rámci projektu postupem SML do kategorie C a nastolením podmínek pro další postup do vyšších kategorií 

v budoucnosti. Realizace projektu má zásadní dopad na veřejnost, neboť dojde k aktivnímu zapojení 

veřejnosti do plánovacích i rozhodovacích procesů, budou vytvořeny nástroje k možnosti kontroly plnění cílů 

daných strategií a nástroje pro zpětnou vazbu veřejnosti. 

Co je cílem projektu? 

     Hlavním cílem je efektivnější řízení statutárního města Liberec (SML), které bude založeno na propojení 

strategického plánování se sadou indikátorů udržitelného rozvoje, uceleným projektovým řízením a 

dlouhodobou investiční politikou města - rozpočtovým výhledem. Klíčové je propojení těchto oblastí do 

logicky a finančně provázaného celku. 

Dílčí cíle 

- Vytvořit nástroje pro zapojení veřejnosti a její efektivní zapojení do rozhodovacích procesů, včetně 

poskytování zpětné vazby 

- Implementace MA 21 do běžného provozu města, MA 21 jako červená nit, nikoliv jako jedna z 

okrajových činností a agend, dosažení postupu statutárního města Liberec z kategorie D do C - potvrzení 

zapsáním v databázi MA21 do konce příslušného roku 

 

Cíle bude dosaženo realizací navazujících aktivit dle harmonogramu aktivit, který je přílohou žádosti. Každá 

fáze cesty realizace cíle projektu má reálně zvolené měřitelné výstupy, termínování a dán způsob ověření 

splnění. První fází je vytvoření tří metodik a určení sady indikátorů udržitelného rozvoje SML v návaznosti na 

strategické cíle. Následně naváže fáze tvorby nástrojů (SW a webové aplikace) dle těchto metodik tak, aby 

výsledkem byl propojený proces strategického plánování s procesním a projektovým řízením a dlouhodobou 

investiční politikou SML.  

  Výstupy z prvních dvou fází budou ověřeny prakticky ve třetí fázi formou zkušebního ověření. Následně 

bude provedena evaluace zkušebního ověření a vypracována evaluační zpráva. Teprve po korekcích 

v metodikách a nástrojích a zaškolení pracovníků dojde v závěru projektu k uvedení do ostrého provozu. 

rozvoje. 

 

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 

     Výsledkem projektu bude vytvořený a odzkoušený ucelený systém propojení strategického plánování s 

procesním a projektovým řízením s návazností na dlouhodobou investiční politiku SML. Zaměstnanci SML i 

volení zástupci budou připraveni tento systém používat ve své každodenní praxi.  
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     Pomocí pravidelného monitoringu, vyhodnocování a medializace sady indikátorů udržitelného rozvoje 

bude možné průběžně sledovat úroveň plnění specifických cílů „Aktualizace strategie rozvoje statutárního 

města Liberec 2014-2020“.  

     Budou uspořádány akce k zapojení veřejnosti do procesů plánování i rozhodovacích procesů. Proces místní 

Agendy 21 se stane souvislou iniciativou, což bude potvrzeno kvalitativním postupem SML od kategorie D do 

kategorie C v hodnocení MA21 splněním povinných kritérií a dodržením povinnosti dosahování této kategorie 

v následujících letech. Dosažený stupeň C kvality bude na konci příslušného roku doložen v oficiální databázi 

MA21. 

 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 

V projektu budou realizovány aktivity, jejichž uskutečněním v souladu s harmonogramem aktivit dojde k 

naplnění cílů projektu. Jedná se o aktivity: 

Řízení a administrace projektu 

Aktivita Řízení a administrace projektu je nezbytná pro vlastní realizaci projektu, začíná jako startovací 

aktivita a probíhá po celou dobu realizace projektu.  

Tvorba metodik  

Cílem aktivity je vypracování metodických podkladů zohledňujících specifika SML, které budou základem pro 

vlastní realizaci navazujících aktivit.  

Určení sady indikátorů udržitelného rozvoje SML 

Se zapojením odborné i široké veřejnosti bude určena sada indikátorů udržitelného rozvoje pro monitoring a 

vyhodnocování plnění cílů „Aktualizace strategie rozvoje SML 2014 -2020“. 

Tvorba nástrojů  

V této aktivitě budou vytvořeny nástroje v podobě SW řešení a webové aplikace pro proces monitoringu, 

vyhodnocování a medializaci indikátorů udržitelného rozvoje, pro propojení strategického plánování s 

procesním a projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou města, pro rozvoj MA21.  

Zkušební ověření procesu propojení  

Bude probíhat zkušební ověření propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a 

dlouhodobou investiční politikou města a nástroji MA21. 

Evaluace zkušebního ověření procesu propojení 

Cílem této aktivity je vypracování evaluační zprávy zkušebního ověření procesu propojení jednotlivých agend.  

Korekce a dopracování metodik a nástrojů 

Cílem aktivity je provést na základě závěrů evaluační zprávy korekce a vytvořit konečnou plně funkční podobu 

výstupů projektu tj. metodik, sady indikátorů udržitelného rozvoje a SW řešení procesu propojení.  

Uvedení do ostrého provozu, nastavení udržitelnosti 

Tato aktivita bude završením předchozích aktivit, dojde k uvedení vytvořeného procesu propojení do ostrého 

provozu v oblasti SW i v oblasti používání zaměstnanci v praxi, nastavení podmínek pro fázi udržitelnosti.  

Aktivity rozvoje MA21 SML 

V rámci této aktivity budou realizovány kroky ke splnění cíle postupu SML do kategorie C MA21- budou  

pořádány osvětové akce, osvětové kampaně, veřejná fóra, vytvořen Plán zlepšování MA21. 

 

Popis realizačního týmu projektu:   

Popis realizačního týmu projektu obsahující pro každou pozici název pozice, formu, úvazek, sazbu, dobu 

zapojení v projektu, zařazení do přímých či nepřímých nákladů a popis pozice, stejně jako odborná kapacita 

realizačního týmu projektu je v příloze:  PRILOHA_realizacni_tym_projektu_SML.docx 
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Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?  

Výstupy projektu ve formě metodických dokumentů budou volně dostupné.  Povědomí o projektu bude 

zajišťováno PR Manažerem/kou ve formě článků v médiích, na webovém portálu města, v rámci pořádání 

akcí přeshraniční spolupráce i regionálních akcích. 

V čem je navržené řešení inovativní  

Hlavní inovace spočívá v zavedení sady ověřitelných a klíčových indikátorů pro jednotlivé cíle vyplývajících ze 

strategického plánu města, s tím, že tyto budou vytvořeny s pomocí zapojení veřejnosti jak odborné, tak 

laické. Proces stanovení a výběru indikátorů je stejně důležitý jako jejich konečná podoba. Indikátory 

udržitelného rozvoje budou každoročně vyhodnocovány, upravovány. 

Další dvě inovace jsou  

1. softwarové a logické propojení jednotlivých agend - rozpočet města, plánování a realizace rozvojových 

projektů, sledování a naplňování významných indikátorů udržitelného rozvoje 

2. zapojení veřejnosti jako dlouhodobý systém a priorita. 

 

Jaká existují rizika projektu?  

V procesu realizace projektu mohou nastat rizika, která je potřeba předem identifikovat a mít nástroje k 

jejich eliminaci. Žadatel statutární město Liberec (SML) si uvědomuje především rizika: 

Neaktivní přístup cílové skupiny zaměstnanci SML – eliminace rizika  - proběhne úvodní seznámení 

zaměstnanců SML dle jejich kompetencí s celým průběhem a obsahem projektu, jeho výhodami a přínosy pro 

jejich práci  

Neaktivní přístup cílové skupiny veřejnost - eliminace rizika – veřejnost bude motivována k účasti na akcích 

projektu informováním o jeho realizaci prostřednictvím médií, bude seznámena s možností aktivně se zapojit 

do rozhodování o budoucím rozvoji svého města 

Časové zpoždění v realizaci – eliminace rizika – harmonogram aktivit je naplánován reálněna základě 

zkušeností z předchozích projektů, jeho plnění bude průběžně vyhodnocováno a včas zvoleny případné 

korekce  

Nedostatečné personální obsazení – eliminace rizika- žadatel SML má mezi svými zaměstnanci dostatek 

pracovníků se zkušenostmi s řízením a administrací projektů, v případě změny na pozici člena realizačního 

týmu v průběhu projektu bude zajištěna kontinuita  

Problémy s profinancování projektu – eliminace rizika – bude probíhat důsledné finanční řízení projektu, v 

případě prodlení obdržení financí od poskytovatele dotace má SML nástroje k překlenutí 

Nedodržení monitorovacích indikátorů – eliminace rizika – na plnění monitorovacích indikátorů bude kladen 

důraz po celou dobu realizace projektu, plnění MI bude vyhodnocováno průběžně 

 

Klíčová slova:  

efektivní, veřejnost, udržitelně, dlouhodobě, propojení, systém, priority, strategie, ověření, srozumitelnost, 

zapojení, kvalita života 

 

Cílové skupiny  

Obce a kraje a jejich zaměstnanci 

Popis cílové skupiny 

Příloha usnesení č. 273/2016



6 
 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci statutárního města Liberec, jedná se o cca 460 osob. Předmětně se 

projekt dotýká zejména odboru strategického rozvoje a dotací, odboru ekonomiky a odboru informatiky a 

řízení procesů, kde je zaměstnáno 40 osob. 

Členové této cílové skupiny se při své každodenní práci podílejí na činnostech v rámci strategického 

plánování, projektového řízení a činnostech spojených s investiční politikou SML. V rámci projektu budou 

nejdříve seznámeni s cíli, aktivitami a časovým průběhem projektu. Pro jejich aktivní účast na projektu je 

nezbytné, aby byli přesvědčeni o přínosu projektu jak pro jejich konkrétní práci, tak pro celkové zefektivnění 

strategického plánování SML v souladu s trvale udržitelným rozvojem SML. Dle svých kompetencí budou 

průběžně seznamováni se zavedením uceleného systému propojení strategického plánování s procesním a 

projektovým řízením s návazností na dlouhodobou investiční politiku SML. Budou zapojeni i do klíčové 

aktivity zkušebního provozu tohoto systému tak, aby po ukončení projektu byli připraveni ve fázi udržitelnosti 

tento systém používat ve své každodenní praxi.  

V průběhu realizace projektu se členové cílové skupiny zaměstnanci SML dle svých kompetencí zúčastní série 

školení: 

1. Zefektivnění strategického plánování zavedením procesu monitoringu, vyhodnocování a medializace 

indikátorů udržitelného rozvoje SML.  

2. Práce v systému propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením s návazností na 

dlouhodobou investiční politiku SML. 

3. Používání zaváděných SW nástrojů a webových aplikací propojení agend rozpočet města, plánování a 

realizace rozvojových projektů, sledování a naplňování významných indikátorů udržitelného rozvoje. 

4. Rozvoj MA21 a problematika zapojování veřejnosti  

Systémem proškolení projde 40 zaměstnanců, z toho s dosažením nebagatelní výše podpory je počítáno u  

15-ti zaměstnanců (nastavení indikátoru 6000 - Celkový počet účastníků).   

Náklady spojené s přímou podporou cílové skupiny formou mzdových příspěvků za dobu účasti na školeních  

budou 1050 hodin se sazbou 176,10 Kč/hod – celkem tedy 184 905,- Kč 

 

Volení zástupci 

Popis cílové skupiny 

Zodpovědné místní zastupitelstvo má stěžejní úlohu v přenášení pozitivních názorů, hodnot, potřeb a snah 

lidí do programů, projektů, politiky a plánů, a v jejich praktickém uplatnění. Místní Agenda 21 se zabývá 

uplatněním principů udržitelnosti v praxi a neměla by být pokládána za občasný doplněk.  Volení zástupci 

pracují s rozpočtovou agendou, důležité je pro ně sledovat indikátory udržitelného rozvoje jako ukazatele 

plnění cílů strategie města. Zásadním přínosem pro zastupitele bude získání zpětné vazby veřejnosti jako 

výsledku uplatňování pokročilejších metod zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů 

v rámci projektu. 

 

Veřejnost 

Popis cílové skupiny  

Cílovou skupinou veřejnost jsou v rámci tohoto projektu myšleni všichni obyvatelé statutárního města 

Liberec, tedy cca 102 000 obyvatel. 

Jedním ze základních principů udržitelného rozvoje je zapojení veřejnosti, a to nejen do rozhodovacích 

procesů, ale i do vytváření plánů a jejich realizace.  Jde o aktivní zapojení lidí do řešení problémů, spolupráci 

různých společenských a profesních skupin. Důležité je zajištění zpětné vazby veřejnosti v řízení města, 

posílení pocitu sounáležitosti s městem. Zapojením veřejnosti dochází i k většímu pochopení práce úřadů a 

zastupitelů a zvýšení důvěry v jejich rozhodnutí.  Rozvoj MA21 je velkou příležitostí dosáhnout lepší kvality 

života pro obyvatele SML s dlouhodobou perspektivou rozvoje.   
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Zapojení veřejnosti je souvislý proces v rámci celého projektu. V rámci aktivity Tvorba nástrojů rozvoje MA21 

budou vytvořeny podmínky i pro moderní způsoby zapojování veřejnosti elektronickou formou.  Pro zapojení 

veřejnosti budou uspořádané akce: 

4 kulaté stoly v rámci zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování (např. k  Určení sady indikátorů 

udržitelného rozvoje SML) 

9 osvětových akcí pro veřejnost, zaměstnance SML a volené zástupce k tématice udržitelného rozvoje 

5 osvětových kampaní (např. Den Země, Týden mobility) 

2 veřejná fóra 

Míra zapojení veřejnosti bude průběžně vyhodnocována po každé akci a budou činěna opatření k optimalizaci  

všech příslušných činností tak, aby míra zapojení veřejnosti prokazovala narůstající trend jak kvantitativní, tak 

kvalitativní. 

 

Subjekty projektu  

Typ subjektu: Žadatel/příjemce  

Název subjektu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

Kód státu: CZE Česká republika  

IČ: 00262978  

Právní forma: Obec  

Subjekt je právnickou osobou: Ano  

Datum vzniku:  

Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet  

DPH ve vztahu k aktivitám projektu  

Procentní podíl:  

Počet zaměstnanců: 467  

Roční obrat:  

Bilanční suma roční rozvahy:  

Velikost podniku: Velký podnik  

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:  

Osoby subjektu  

Titul před jménem:  

Jméno: Tibor  

Příjmení: Batthyány  

Titul za jménem:  

Telefon:  

Mobil: +420485243102  
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Email: batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz  

Hlavní kontaktní osoba:  

Statutární zástupce: Ano  

Dopad projektu: CHKO/NP  

Místo realizace projektu: CHKO/NP  

 

Klíčové aktivity 

Řízení a administrace projektu 

Popis aktivity 

Aktivita Řízení a administrace projektu je nezbytná pro vlastní realizaci projektu, začíná jako startovací 

aktivita a probíhá po celou dobu realizace projektu. Cílem aktivity je zajistit řízení projektu, finanční řízení, 

řízení rizik, sestavení a vedení projektového týmu. V rámci této aktivity jsou zajištěny administrativní činnosti 

spojené s administrací projektu, tvorbou zpráv o průběhu realizace projektu a zajištění komunikačních a 

informačních opatření. Patří sem i tvorba podkladů pro porady projektového týmu, zpracování zpráv z těchto 

porad. Součástí aktivity je zajištění a organizace akcí v rámci aktivit projektu.   

 

Přehled nákladů 

Aktivita Řízení a administrace projektu je spojena s nepřímými náklady: 

- Mzdové náklady na členy projektového týmu: Manažer/ka projektu, Finanční manažer/ka, Asistent/ka, 

PR manažer, IT specialista 

- Náklady spojené s administrativou, účetními činnostmi, zajištěním a organizací akcí v rámci aktivit, nákup 

spotřebního materiálu, komunikační a informační opatření 

 

Tvorba metodik   

Popis aktivity 

Cílem aktivity Tvorba metodik je vypracování metodických dokumentů jako základu pro navazující aktivity. 

Pro dosažení cílů projektu je potřeba obecná metodická doporučení a poučky, jež jsou běžně k dispozici, 

převést do podoby konkrétních metodických návodů vycházejících ze specifik statutárního města Liberec. 

Metodiky budou respektovat synergii strategického plánování, procesního a projektového řízení, 

dlouhodobého finančního plánování a uplatňování MA21 v rámci strategického rozvoje SML v souladu 

s udržitelným rozvojem. 

Výstupem budou metodiky: 

1. Metodika procesu určení, získávání, měření, vyhodnocování a medializace indikátorů udržitelného 

rozvoje statutárního města Liberec 

Jedná se o metodický podklad pro vlastní určení indikátorů udržitelného rozvoje SML, které se stanou 

součástí strategie rozvoje SML a pro následnou práci s nimi v procesu monitoringu a medializace plnění 

cílů strategie rozvoje SML. 

2. Metodika propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a dlouhodobou 

investiční politikou statutárního města Liberec 

Tato metodika řeší způsob procesního propojení tak, aby na výsledky práce s jednotlivými indikátory 

navazovalo projektové řízení a finanční plánování v podmínkách SML. 

3. Metodika rozvoje MA21 statutárního města Liberec 

Účelem materiálu je na základě znalostí obecné metodiky MA21 vypracovat metodiku rozvoje MA21  

pro statutární město Liberec (každá jednotlivá MA21 je originální, neboť odráží to, co je v obci/regionu  

zvláštní a jedinečné). Klíčovou součástí dokumentu bude část věnovaná pokročilejším způsobům práce 

s veřejností. 
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Na vypracování těchto metodických dokumentů se budou podílet členové realizačního týmu Metodik/čka pro 

indikátory,  Metodik/čka  procesu propojení, Specialista/ka aktivit rozvoje MA21, Specialista/ka pro práci 

s veřejností a Odborný garant/ka.  

 

Přehled nákladů 

S  aktivitou Tvorba metodik budou spojeny náklady: 

Osobní náklady 

Neinvestiční výdaje 

              notebook 

              MS Office 

Notebook vybavený SW bude sloužit Odbornému garantovi/ce po celou dobu projektu, bude využit též 

Evaluátorem/kou. Budou v něm k dispozici data a dokumenty z aktivit od Tvorby metodik až po aktivitu 

Uvedení do ostrého provozu, nastavení udržitelnosti. Odborný garant/ka ho bude používat též v rámci 

školení cílové skupiny zaměstnanci SML. 

 

Určení sady indikátorů udržitelného rozvoje SML 

Popis aktivity 

Cílem této aktivity je na základě vytvořené Metodiky procesu určení, získávání, měření, vyhodnocování a 

medializace indikátorů udržitelného rozvoje statutárního města Liberec provést určení sady indikátorů 

udržitelného rozvoje SML. Tato aktivita bude probíhat v součinnosti se zástupci jednotlivých odborů 

magistrátu Liberce, s účastí odborné i laické veřejnosti.  

V úvodu aktivity bude zařazeno školení pro cílovou skupinu zaměstnanci statutárního města Liberec, zejména 

odboru strategického rozvoje a dotací, odboru ekonomiky a odboru informatiky a řízení procesů: 

- Zefektivnění strategického plánování zavedením procesu monitoringu, vyhodnocování a medializace 

indikátorů udržitelného rozvoje SML  

Zapojení veřejnosti v rámci této klíčové aktivity proběhne formou diskusí, kulatých stolů a dalších akcí 

relevantních řešené problematice. Takto stanovená sada indikátorů udržitelného rozvoje SML bude zárukou 

spojení odborného pohledu metodiky s dodržením principů trvale udržitelného rozvoje a zapojením 

veřejnosti do rozhodování.  

Proškolení zaměstnanců SML provede Odborný garant/ka, zapojen/a  v rámci aktivity bude Specialista/ka  

pro práci s veřejností a organizaci akcí bude zajišťovat Asistent/ka. 

Výstupem této aktivity bude: 

- Sada indikátorů udržitelného rozvoje statutárního města Liberec, jež se stane součástí strategie rozvoje 

SML 

 

Přehled nákladů 

S aktivitou Určení sady indikátorů udržitelného rozvoje SML jsou spojeny náklady: 

Osobní náklady 

Náklady spojené s přímou podporou cílové skupiny formou mzdových příspěvků za dobu účasti na školeních  

budou 160 hodin se sazbou 176,10 Kč/hod – celkem tedy 28 176,-Kč 

Nepřímé náklady - organizační zajištění akcí zapojení veřejnosti 

Tvorba nástrojů  

Popis aktivity 

Cílem této aktivity je dle vypracované Metodiky propojení strategického plánování s procesním a 

projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou statutárního města Liberec a Metodiky rozvoje 

MA21 vytvořit nástroje v podobě SW řešení a webových aplikací pro: 
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- Proces monitoringu, vyhodnocování a medializaci vybraných významných indikátorů udržitelného rozvoje, 

- Pro propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a dlouhodobou investiční 

politikou města, včetně dlouhodobého plánování prostředků na rozvoj. Nyní jsou to jen nepropojené dílčí 

agendy, 

- Pro rozvoj MA21, pro pokročilejší zapojování veřejnosti, pro získávání zpětné vazby od veřejnosti 

k pravidelně každoročně zveřejňovaným výsledkům plnění strategie rozvoje.  

 

Výstupem budou vzájemně propojené aplikace rozpočet města, plánování a realizace rozvojových projektů, 

sledování a naplňování významných indikátorů udržitelného rozvoje. Aplikace budou používány interně 

v rámci SML a pomocí webové aplikace budou řešeny výstupy pro sledování veřejností a poskytování zpětné 

vazby veřejností. Tvorba SW řešení a web aplikací bude zajištěna formou dodávky na základě zadávacího 

řízení. 

Na této aktivitě se bude podílet za projektový tým Odborný garant/ka  formou aktivních vstupů do procesu 

tvorby nástrojů. Zapojeni formou konzultační činnosti budou  Metodik/čka pro indikátory a Metodik/čka 

procesu propojení – je zde volena snížená míra zapojení formou DPP. Z tohoto důvodu jsou v projektovém 

týmu pozice uvedeny dvakrát v různých formách úvazku.  Na tvorbě podkladů pro zadávací řízení výběru 

dodavatele se bude podílet IT specialista/ka. 

 

Přehled nákladů 

S aktivitou Tvorba nástrojů jsou spojeny náklady: 

Osobní náklady  

Investiční výdaje  - SW a webové aplikace od dodavatele na základě výběrového řízení  

Nepřímé náklady na realizaci výběrového řízení 

 

Zkušební ověření procesu propojení 

Popis aktivity 

Cílem aktivity je provést zkušební ověření procesu získávání, měření, vyhodnocování a medializace indikátorů 

udržitelného rozvoje SML, procesu propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a 

dlouhodobou investiční politikou města a nástrojů rozvoje MA21. V této aktivitě dojde ke zkušebnímu 

ověření výstupů předchozích aktivit. V průběhu ověřování budou shromažďovány informace pro případné 

následné korekce metodik a nástrojů (SW řešení, web aplikací) a podklady pro evaluační zprávu zkušebního 

provozu.  

Pro vlastní provedení zkušebního provozu je potřeba nejprve proškolit zaměstnance v práci se zavedeným 

propojením agend a naučit je používat nástroje v podobě SW řešení a webových aplikací. Cílová skupina 

zaměstnanci statutárního města Liberec, zejména odboru strategického rozvoje a dotací, odboru ekonomiky 

a odboru informatiky a řízení procesů se zúčastní školení:   

- Práce v systému propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením s návazností 

na dlouhodobou investiční politiku SML. 

- Používání zaváděných SW nástrojů a webových aplikací propojení agend rozpočet města, plánování a 

realizace rozvojových projektů, sledování a naplňování významných indikátorů udržitelného rozvoje. 

Následně vyzkouší jejich použití v praxi a formou zpětné vazby budou poskytovat podklady pro evaluaci 

zkušebního provozu. Tato aktivita bude v kompetenci Odborného garanta/ky a Specialisty/ky aktivit rozvoje 

MA21. 

 

Přehled nákladů 

Osobní náklady 

Náklady spojené s přímou podporou cílové skupiny formou mzdových příspěvků za dobu účasti na školeních  
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budou 400 hodin se sazbou 176,10Kč/hod – celkem tedy 70 440,-Kč 

 

Evaluace zkušebního ověření procesu propojení 

Popis aktivity 

Cílem této aktivity je evaluace zkušebního ověření procesu propojení aplikací rozpočet města, plánování a 

realizace rozvojových projektů, sledování a naplňování významných indikátorů udržitelného rozvoje a 

vypracování evaluační zprávy, která bude vycházet z informací získaných v předchozí aktivitě. Závěry této 

zprávy budou sloužit jako podklad pro následnou korekci a dopracování metodik a případnou úpravu SW 

řešení procesu získávání, měření, vyhodnocování a medializace indikátorů udržitelného rozvoje SML a 

procesu propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a dlouhodobou investiční 

politikou města.  Evaluační zprávu vypracuje Evaluátor/ka v součinnosti s Odborným garantem/kou. 

Výstupem této aktivity bude: 

- Evaluační zpráva zkušebního ověření procesu propojení strategického plánování s procesním a 

projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou statutárního města Liberec. 

 

Přehled nákladů 

Osobní náklady 

 

Korekce a dopracování metodik a nástrojů 

Popis aktivity 

Cílem aktivity je provést na základě závěrů evaluační zprávy korekce a vytvořit konečnou plně funkční podobu 

výstupů projektu tj. metodik, sady indikátorů udržitelného rozvoje a SW řešení procesu propojení a 

webových aplikací pro medializaci. 

V rámci této aktivity Metodik/čka pro indikátory a Metodik/čka  procesu propojení dopracují ve spolupráci 

s Odborných garantem/kou  metodiky vytvořené v aktivitě Tvorba metodik do konečné podoby. Taktéž 

dodavatel SW řešení a webových aplikací provede případné úpravy. Výchozími podklady pro korekce a 

úpravy budou výstupy Evaluační zprávy zkušebního provozu.  

 

Přehled nákladů 

Osobní náklady  

Nákup služeb - grafické zpracování a tisk metodik 

 

Uvedení do ostrého provozu, nastavení udržitelnosti 

Popis aktivity 

Tato aktivita bude završením předchozích aktivit, dojde k uvedení vytvořeného procesu propojení agend 

rozpočet města, plánování a realizace rozvojových projektů, sledování a naplňování významných indikátorů 

udržitelného rozvoje do ostrého provozu v oblasti SW, webových aplikací i v oblasti používání zaměstnanci 

v praxi. Proběhne závěrečná fáze proškolení cílové skupiny zaměstnanci statutárního města Liberec, zejména 

odboru strategického rozvoje a dotací, odboru ekonomiky a odboru informatiky a řízení procesů: 

- Práce v systému propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením s návazností 

na dlouhodobou investiční politiku SML. 

- Používání zaváděných SW nástrojů a webových aplikací propojení agend rozpočet města, plánování a 

realizace rozvojových projektů, sledování a naplňování významných indikátorů udržitelného rozvoje. 

Proškolení zaměstnanců opět provede Odborný garant/ka. Budou nastaveny podmínky pro fázi udržitelnosti. 

Přehled nákladů 

Osobní náklady 
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Náklady spojené s přímou podporou cílové skupiny formou mzdových příspěvků za dobu účasti na školeních 

budou 160 hodin se sazbou 176,10 Kč/hod – celkem tedy 28 176,-Kč 

 

Aktivity rozvoje MA21 SML 

Popis aktivity 

Realizováním této klíčové aktivity dojde k naplnění vytyčených cílů:  

- Vytvořit nástroje pro zapojení veřejnosti a její skutečné a efektivní zapojení do rozhodovacích procesů, 

včetně poskytování zpětné vazby 

- Implementace MA 21 do běžného provozu města, MA 21 jako červená nit, nikoliv jako jedna z 

okrajových činností a agend, dosažení postupu statutárního města Liberec z kategorie D do C - potvrzení 

zapsáním v databázi MA21 do konce příslušného roku 

Je počítáno s pořádáním:   

4 kulaté stoly v rámci zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování (např. k určení sady indikátorů   

udržitelného rozvoje SML) 

9 osvětových akcí pro veřejnost, zaměstnance SML a volené zástupce k tématice udržitelného rozvoje 

5 osvětových kampaní (např. Den Země, Týden mobility) 

2 veřejná fóra  

Pro zaměstnance SML je počítáno se školením Rozvoj MA21 a problematika zapojování veřejnosti. 

V rámci této aktivity dojde k masivnímu zapojení cílové skupiny veřejnost. Zapojeny budou i cílové skupiny 

zaměstnanci SML  a volení zástupci. Zapojení veřejnosti je souvislý proces v rámci celého projektu. Jedná se o 

otevřenou komunikaci směrem k veřejnosti, který zahrnuje a informuje klíčové partnery, odborníky, 

spolupracující subjekty (např. osadní výbory) a veřejnost, do přípravy strategických, rozvojových koncepcí, 

plánování a navrhování plánů města. Obsahuje také správu databáze kontaktů zainteresovaných skupin, 

definování kanálů pro otevřenou komunikaci s cílovými skupinami a také implementování metodiky 

participativního rozpočtu. 

V součinnosti s veřejností bude vytvořen Plán zlepšování MA21 a projednána finanční podpora MA21 ze 

strany samosprávy. 

Míra zapojení veřejnosti bude průběžně vyhodnocována po každé akci a budou činěna opatření k optimalizaci  

všech příslušných činností tak, aby míra zapojení veřejnosti prokazovala narůstající trend jak kvantitativní, tak 

kvalitativní. 

Po celou dobu průběhu klíčové aktivity budou zapojeni členové realizačního týmu Specialista/ka aktivit 

rozvoje MA21, Specialista/ka pro práci s veřejností a Koordinátor/ka MA21, odborné proškolení k rozvoji 

MA21 provede Lektor/ka MA21, organizaci akcí bude zajišťovat Asistent/ka.  Koordinátor/ka  MA21 se 

zúčastní akreditovaného školení pro koordinátory  MA21 v rámci škol Zdravých měst. 

 

Přehled nákladů 

Náklady spojené s klíčovou aktivitou Aktivity rozvoje MA21 SML: 

Osobní náklady 

Neinvestiční výdaje 

              notebook 

              MS Office 

              dataprojektor 

              ozvučení 

Pronájmy prostor akce MA21   

Náklady spojené s přímou podporou cílové skupiny zaměstnanci formou mzdových příspěvků za dobu účasti 

na školeních budou 330 hodin se sazbou 176,10 Kč/hod – celkem tedy 58 113,-Kč 

Nepřímé náklady - náklady na organizaci akcí Asistentem/kou 
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Notebook vybavený SW budou používat ke své práci Specialista/ka rozvoje aktivit MA21 a Specialista/ka pro 

práci s veřejností. Budou na něm tvořeny potřebné dokumenty a prezentace, spolu s dataprojektorem a 

technikou pro ozvučení bude nezbytnou výbavou na všech osvětových akcích, osvětových kampaních a 

fórech.  

 

Rozpočet  

jednotkový  

Celkové způsobilé výdaje 

Celkové způsobilé výdaje projektu budou ve výši 9 328 542,- Kč 

 

 

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:  

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  

 

Indikátory 

Kód indikátoru: 60000  

Název: Celkový počet účastníků  

Měrná jednotka:             Osoby  

Výchozí hodnota:            0,000  

Datum výchozí hodnoty: 

Cílová hodnota:               15 

Datum cílové hodnoty:  31.8.2018 

Popis hodnoty:  

Podpořenými osobami budou osoby z cílové skupiny zaměstnanci SML. Je počítáno s celkem 15-ti osobami, 

které obdrží v rámci projektu podporu překračující míru bagatelní podpory. Tito zaměstnanci SML  se zúčastní 

odborných školení: 

 1. Zefektivnění strategického plánování zavedením procesu monitoringu, vyhodnocování a medializace 

indikátorů udržitelného rozvoje SML.  

2. Práce v systému propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením s návazností na 

dlouhodobou investiční politiku SML. 

3. Používání zaváděných SW nástrojů a webových aplikací propojení agend rozpočet města, plánování a 

realizace rozvojových projektů, sledování a naplňování významných indikátorů udržitelného rozvoje. 

4. Rozvoj MA21 a problematika zapojování veřejnosti 

Je počítáno pro každou osobu s celkovým rozsahem 40 hodin. 
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Kód indikátoru: 62600       

Název: Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti  

Měrná jednotka: Osoby  

Výchozí hodnota:  

Datum výchozí hodnoty:  

Cílová hodnota: 1 

Datum cílové hodnoty: 31.8.2018 

Envi: Ne  

Popis hodnoty: 

V rámci projektu absolvuje Koordinátor/ka MA21 akreditované školení v rámci škol Zdravých měst pořádané 

NSZM 

 

Kód indikátoru: 68000  

Název: Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření  

Měrná jednotka: instituce  

Výchozí hodnota:               0,000  

Datum výchozí hodnoty:  

Cílová hodnota:                   1 

Datum cílové hodnoty:      31.8.2018 

Envi: Ne  

Popis hodnoty:  

Podpořenou organizací bude statutární město Liberec, opatření budou zavedena jak v oblasti strategického 

řízení, tak v oblasti řízení kvality.  Popis viz indikátory 68001 a 68002. 

 

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:                 1 

Datum cílové hodnoty:  31.8.2018 

Envi: Ne  

Popis hodnoty:  

Podpořenou organizací bude statutární město Liberec. Opatřením bude rozvoj metody kvality MA21, SML je 

nyní v oficiální databázi MA21 v kategorii D a dílčím cílem projektu je postup do kategorie C. Tento postup 

bude doložen uvedením statutárního města Liberec v kategorii C v databázi MA21 do konce příslušného roku 

 

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:                 1 

Datum cílové hodnoty:  31.8.2018 

Envi: Ne  

Popis hodnoty:  

Příloha usnesení č. 273/2016



15 
 

Podpořenou organizací bude statutární město Liberec. Opatřením bude zefektivnění strategického řízení SML 

v souladu s trvale udržitelným rozvojem: 

-    zavedením procesu monitoringu, vyhodnocování a medializace výsledků plnění cílů daných strategií 

pomocí sady indikátorů udržitelného rozvoje, které budou klíčové vzhledem ke strategii SML, měřitelné, s 

konkrétní vypovídací hodnotou, motivační, srozumitelné a splní princip finanční efektivity,        

-    propojením (SW) strategického plánování s již zavedeným procesním a projektovým řízením (zavedeno v 

rámci projektů OP LZZ) s návazností na dlouhodobou investiční politiku města v rámci rozpočtového 

výhledu. 

Celý systém propojení bude v rámci projektu vyzkoušen a na konci realizace projektu uveden do ostrého 

provozu i s nastavením podmínek pro fázi udržitelnosti. 

 

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:                  5 

Datum cílové hodnoty:    31.8.2018 

Envi: Ne  

Popis hodnoty: 

V rámci projektu budou vytvořeny dokumenty: 

1. Metodika procesu určení, získávání, měření, vyhodnocování a medializace indikátorů udržitelného 

rozvoje statutárního města Liberec 

2. Metodika propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením a dlouhodobou 

investiční politikou statutárního města Liberec 

3. Metodika rozvoje MA21 statutárního města Liberec 

4. Sada indikátorů udržitelného rozvoje statutárního města Liberec 

5. Evaluační zpráva zkušebního ověření procesu propojení strategického plánování s procesním a 

projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou statutárního města Liberec 

 

 

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: pozitivní vliv na horizontální princip 

Popis vlivu projektu na horizontální princip:  

Předmětem projektu je rozvoj MA21 SML, v rámci pořádaných osvětových akcí bude prezentován směr 

rozvoje společenství tak, aby byl založen na principech solidarity a společných aktivitách, které se snaží čelit 

nerovnému postavení a diskriminaci 

 

Horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)  

Vliv projektu na horizontální princip: neutrální vliv na horizontální princip 

Popis vlivu projektu na horizontální princip:  

Projekt je zaměřen na zefektivnění strategického plánování a hlavní důraz je kladen na důsledné provádění 

strategického plánování v souladu s udržitelným rozvojem, tedy respektování ekologických limitů ve vztahu k 

sociálnímu a ekonomickému rozvoji. Předmětem projektu je i rozvoj MA21 statutárního města Liberec, v 
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rámci aktivit budou pořádány osvětové akce k tématice udržitelného rozvoje a osvětové kampaně jako např. 

Den Země, Evropský týden mobility.  Aktivním uplatňováním MA21 chce SML zajistit dlouhodobou kvalitu 

života a životního prostředí pro své spoluobčany.  

 

Horizontální princip: Rovné příležitosti mužů a žen  

Vliv projektu na horizontální princip: neutrální vliv na horizontální princip 

Popis vlivu projektu na horizontální princip:  

 

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 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 (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 
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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  

PRILOHA_realizacni_tym_projektu_SML.docx   

PRILOHA_harmonogram_aktivit_SML.xlsx              
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Příloha č. 3 – návrh zadávací dokumentace   

PR/SM  /16 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

(dále jen „zákon“) 

v rámci otevřeného podlimitního zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

„Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku  

Melantrichova-Hradební“ 
 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

 

 

 

 

 

 

duben 2016 
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Preambule: 

 

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek 
uchazečů v rámci otevřeného zadávacího řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací 
dokumentaci se řídí zákonem. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a záko-
nem, platí vždy přednostně ustanovení zákona. 
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č. 9 Plán organizace výstavby 

B. IDENTIFIKAČNÍ 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 Tibor Ba-
tthyány, primátor města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Bc. David Novotný, vedoucí odboru 
správy veřejného majetku, tel.: +420 485 243 874, e-mail: novot-
ný.david@magistrat.liberec.cz  

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Ing. Václav Bahník, odbor správy veřej-
ného majetku, tel.: +420 485 243 872, e-mail: bahnik.vaclav@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech administrace veřejné zakázky: Ing. Nikola Martinetz, oddělení 
veřejných zakázek, tel. +420 485 243 216, e-mail: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz  
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Upozornění pro uchazeče: 

V případě, že uchazeč bude požadovat informace týkající se této veřejné zakázky, je povinen 
k získání informací použít jeden ze způsobů uvedených v kapitole 12. DALŠÍ INFORMACE 
– DOTAZY, KONZULTACE. 

C. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s akcí 
„Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“.  

Předmětem plnění jsou zejména tyto stavební práce:  
- úprava komunikace a chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace,  

- veřejné osvětlení,  

- světelná křižovatka Horákové-Melantrichova  

- přeložky dotčených inženýrských sítí.  

Součástí stavby je i obnova vozovky nad rýhou po opravě vodovodu v úseku mezi křižovat-
kami s ulicemi Hradební a U Potůčku, obnova vodorovného dopravního značení v tomto úse-
ku a realizace dopravních opatření při realizaci díla i při provádění oprav inženýrských sítí. 

Podrobně je předmět zakázky vymezen a technické podmínky jsou stanoveny projektovou 
dokumentací vypracovanou projekční kanceláří SNOWPLAN, spol. s. r. o., která je součástí 
této zadávací dokumentace jako příloha č. 7.  

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se 
projektová dokumentace či výkaz výměr k tomuto zadávacímu řízení případně odkazují, jsou 
uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standardu a lze je nahradit vý-
robky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.  

Další činnosti související s předmětem veřejné zakázce jsou specifikovány v návrhu smlouvy 
o dílo (příloha č. 4). 

C.1.1.1  

C.1.1.2 Popis hlavních stavebních objektů  

Viz projektová dokumentace – příloha č. 7 ZD. 

 

Harmonogram postupu prací 

Součástí nabídky uchazeče a zároveň přílohou jeho návrhu smlouvy o dílo bude návrh har-
monogramu postupu prací s týdenní podrobností, který je součástí této zadávací dokumentace 
(viz příloha č. 9) a který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v plném rozsahu a 
v nezměněné podobě. 

 

Výkaz výměr 

Součásti nabídky uchazeče a zároveň přílohou jeho návrhu smlouvy o dílo bude oceněný vý-
kaz výměr (příloha č. 8 ZD).  
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C.2 Předpokládané a maximální ceny zakázky 

PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ HODNOTA VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY JE 22.927.119, 30,- KČ BEZ DPH. 

Zadavatel stanovuje celkovou maximální nabídkovou cenu 22.927.119, 30,- Kč bez DPH.  

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí tuto celkovou maximální 
nabídkovou cenu, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel takového 
uchazeče z další účasti zadávacího řízení vyloučí. 

 

Uchazeč předloží cenovou nabídku, která musí zahrnovat veškeré položky, nutné pro zhotovení 
komplexního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě dle příslušných norem. 

C.3 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 charak-
terem a rozsahem zakázky. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na 
celé stavbě. 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Uchazeč se zavazuje provádět dílo v souladu s veškerými podklady k veřejné zakázce. 

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá ob-
chodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro ur-
čitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pouze pro bližší vyjádření požadovaných kvalita-
tivních vlastností a je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kva-
litativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a 
výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních 
a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací.  

Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím před-
loženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4). 

C.4 Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

45000000-7 – Stavební práce 

45233142-6 – Práce na opravě silnic 

45233160-8 – Chodníky a jiné zpevněné plochy 

77300000-3 – Zahradnické služby 

34928400-2 – Pouliční vybavení 

71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací   

D. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místem plnění veřejné zakázky je Liberecký kraj, město Liberec. 
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E. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení zadávacího řízení 

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky: neprodleně po obou-
stranném podpisu smlouvy o dílo – předpoklad červen 2016 

Stavba bude realizována jako sdružená investice a navazuje na stavby vlastníků sítí technické 
infrastruktury. Vlastníci sítí technické infrastruktury provedou v ulici Dr. Milady Horákové v 
úseku mezi křižovatkami s ulicemi Melantrichova a U Potůčku opravu vodovodu, kanalizace 
a plynovodu s předpokládaným zahájením v červnu 2016. Případné dodatečné práce spojené s 
realizací stavby nebudou mít vliv na termín dokončení. 

Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového harmono-
gramu prací (viz příloha č. 9 této ZD). V průběhu provádění díla je možno tento harmono-
gram upravit v souladu s požadavky zadavatele a s jeho předchozím souhlasem. Změny har-
monogramu musí být zpracovány v souladu s limitními termíny výstavby a v členění dle jed-
notlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí. 

F. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci této zakáz-
ky je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu s § 50 a 
následných zákona, tím že prokáže: 

F.1 Základní kvalifikační předpoklady  

V souladu s § 53 zákona dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů 
předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2 této ZD), z jehož obsahu musí být zřejmé, 
že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje.  

F.2 Profesní kvalifika ční předpoklady  

V souladu s § 54  písm. a), b) a d) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpokla-
dy v následujícím rozsahu: 

 

• uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné ob-
dobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

• uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnos-
tenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - živnosten-
ské listy musí pokrývat min. následující činnosti: Provádění staveb včetně jejich změn, 
udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, projektová činnost, výkon zeměmě-
řičských činností, živnost volná pro předmět plnění veřejné zakázky (velkoobchod 
a maloobchod, služby pro zemědělství a zahradnictví).  

• uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné za-
kázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání au-
torizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5, 
odst. 3, písmena b) dopravní stavby. 
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Osoba disponující osvědčením o autorizaci v oboru „Dopravní stavby“ (autorizovaný 
technik dle § 19), která prostřednictvím uchazeče zabezpečuje odbornou způsobilost 
dle výše uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat od-
borné vedení zakázky. Tato osoba musí být tedy shodná s osobou uvedenou v návrhu 
smlouvy o dílo jako zodpovědný projektant. 

F.3 Technické kvalifika ční předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 
3 zákona v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží:  
1. seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních 5 

letech (viz příloha č. 4 ZD), v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: 
• název objednatele, 
• předmět obdobné stavební zakázky, 
• finanční objem poskytnutých stavebních prací v Kč bez DPH 
• doba provádění stavebních prací, 
• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci stavebních prací ověřit, 

 

Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná či podepsaná objednateli o řádném provedení 
těchto zakázek, ze kterých musí vyplývat název a finanční objem (cena) uvedené zakázky, 
doba a místo plnění, a zda byly práce provedeny řádně a odborně (tj. v požadované kvalitě, 
rozsahu a v dohodnutých termínech). 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem (včetně 
osvědčení za posledních 5 let) alespoň 4 obdobné zakázky s finančním objemem každé z 
nich min. 10,0 mil Kč bez DPH, realizované uchazečem = minimální požadovaná úroveň. 
Za obdobné zakázky se v tomto případě považují stavební zakázky s podílem dopravních 
úprav nebo úprav veřejných prostranství. V seznamu bude uveden název a popis předmětu 
zakázky, její finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. 
 

2. uchazeč dále doloží seznam techniků či technických útvarů (jména, funkce a pra-
covní vztah osob odpovědných za vedení realizace stavebních a projektových prací) 
jež se budou podílet na zakázce. Minimální požadovaná úroveň – 1 osoba – hlavní 
stavbyvedoucí. Prokázání doložením seznamu osob.  

 
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží osvědčení o vzdělání, odborné kva-
lifikaci a praxi dle zákona. Podmínkou je minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyve-
doucího a jeho autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizova-
ných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-
bě, v platném znění, v oboru dopravní stavby a vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. 
Prokázání osvědčeními o vzdělání, praxi a autorizaci. 

 

F.4 Podmínky spole čné pro prokazování kvalifikace 

• 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. Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splně-
ní kvalifikace v prosté kopii. 
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• Zadavatel může požadovat v souladu s § 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy před-
ložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od 
uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82. 

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřej-
ným 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 poskyt-
nutí 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 předpo-
kladů 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 mu-
sí 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 oso-
bám 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 vymezo-
vat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s po-
skytováním 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. 

• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certi-
fikovaných 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 spl-
nění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podni-
kání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle 
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodava-
tele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části 
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifika-
ce prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stano-
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vena, 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, prokazu-
je-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 slo-
venském jazyce.  

• Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce dle § 148 odst. 6 zákona. 

• Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stano-
venou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.   

G.  POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být dle § 68 odst. 3 zákona rovněž: 

1. 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). 

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

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštní-
ho právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou ve-
řejnou zakázkou (viz příloha č. 5 ZD). 

H. SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 zákona nevylučuje možnost plnit veřejnou zakázku pro-
střednictvím subdodavatele. 

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 přílo-
hu nabídky (viz příloha č. 6 ZD). 

Seznam subdodavatelů bude obsahovat následující údaje: 
• název – obchodní jméno subdodavatele,  
• základní identifikační údaje,  
• přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet 

na realizaci předmětu veřejné zakázky. 

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 subdo-
davatel 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 pí-
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semném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.  

V případě, že uchazeč ve své nabídce nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že ucha-
zeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodavateli a bude reali-
zovat celé dílo prostřednictvím vlastních kapacit. 

I. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Způsob zpracování nabídkové ceny, její obsah a platební podmínky jsou přesně a jednoznačně 
vymezeny ze strany zadavatele v jím předloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD).  

I.1.1.1 Nabídková cena 

Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu 
s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bez DPH bude členě-
na po položkách v souladu s výkazem výměr (příloha č. 8 ZD) obsaženým v zadávací doku-
mentaci. Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti výkazu výměr. 
Oceněný výkaz výměr v předepsané struktuře bude součástí nabídky. Nabídková cena musí 
být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.   

I.1.1.2 Další požadavky 

Nabídková cena bude uvedena v CZK a bude uvedena v členění:  
� nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
� sazba DPH,  
� výše DPH a  
� nabídková cena včetně DPH.  

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v příloze č. 1 – Titulní list nabídky. 

Současně nabídková cena bude ze strany uchazeče doplněna do návrhu smlouvy o dílo před-
loženého ze strany zadavatele, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.  

Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený rozsah prací do přiloženého výka-
zu výměr, který je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.  

Dojde-li k nesouladu mezi výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr 
a soupisu prací a dodávek jsou nepřípustné.  

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí za-
hrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české 
měny k zahraničním měnám s tím, že nabídková cena musí být platná nejméně do 31. 7. 2017. 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny (sjednané celkové ceny) ani jakékoliv poža-
davky uchazeče (zhotovitele) na úhradu vícenákladů oproti nabídkové ceně (sjednané celkové 
ceně), vyjma případů popsaných v následujícím pododstavci – 8. 1. Podmínky pro překro-
čení nabídkové ceny. 

Nabídková cena musí zahrnovat ocenění celého předmětu díla včetně všech souvisejících čin-
ností uvedených ve smlouvě o dílo (příloha č. 5).  

Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.  
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Zadavatel s uchazečem (zhotovitelem) se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, 
aby uchazeč (zhotovitel) vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií. 
Pokud to nebude možné, zavazuje se uchazeč (zhotovitel) během stavby odebrané služby či 
spotřebované energie uhradit zadavateli. 

I.2 Podmínky pro p řekročení nabídkové ceny  

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

Nabídková 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.  

Pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla 
a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 7. 2017, bude zadavatel akceptovat navýšení 
ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 
2016.  

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokon-
čení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v rámci samostatného jednacího řízení bez uve-
řejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky (příslušné 
části předmětu plnění). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu nepro-
dleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku s vyčíslením finančních vícenákla-
dů před rozhodnutím zadavatele (objednatele) o jejich realizaci. Zhotovitel je pak povinen 
vést jejich oddělenou evidenci.  

Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového roz-
počtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlase-
ných zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 
Výše víceprací a méněprací je objednatel oprávněn vzájemně započíst.  

Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, vymezeného 
ve výzvě a v této zadávací dokumentaci, zadavatel nepřipouští.  

J. OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je zpraco-
ván ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 4 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, 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 
v zadávacím řízení.  

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

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.  

Odpovědnost za škody a pojištění 

Odpovědnost za škody a pojištění jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele 
v jím předloženém návrhu smlouvy o dílo. 

K. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.  

K.1.1.1.1 Způsob hodnocení  

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči 
a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.  

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného (základního) hodnotícího kritéria, kterým 
je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny 
bez DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s 
nejnižší nabídkovou cenou. Další pořadí bude stanoveno dle skutečných výší nabídkových 
cen vzestupně.  

L. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem X. X. 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 po-
dání nabídek komise neotevírá. 

• Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími 
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 
originál plné moci.  

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

• Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém 
jazyce, v nerozebíratelné formě a zároveň v jednom elektronickém vyhotovení na vhodném 
nosiči dat v dále stanovených formátech. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat 
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celou nabídku ve formátu PDF a dále cenovou nabídku – oceněný výkaz výměr ve formátu 
XML, struktuře XC4 a návrh smlouvy o dílo doplněný o požadované údaje ve formátu 
DOC. V případě rozporu se má za originální vyhotovení nabídky  

• Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ  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 uve-
dené 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. Ne-
bude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 

• Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést omyl.  

 

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 cel-

kového počtu listů v nabídce. 
C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace  
E. Návrh smlouvy o dílo 
F. Výkaz výměr  
G. Čestná prohlášení (viz bod 6. ZD) 
H. Seznam subdodavatelů 
I . Přílohy (nepovinné) 

 

L.1 Zadávací lh ůta 

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

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

L.2 Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne X.X.2016 v 10:00 hod. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 110. Oteví-
rání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

M. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
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Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné do-
tazy 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 v souladu s § 49 zákona 
doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem dodavatelům a záro-
veň budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

2. Prohlídka místa plnění  

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

N. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

• Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 
je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení pro-
kazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Do-
davatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadáva-
cím 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 v zadávacím řízení. 

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

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

• V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona nesmí technický dozor u téže stavby 
provádět vybraný dodavatel a ni osoba s ním propojená (§ 46d odst. 2 zákona). To 
neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. 

O. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu 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 zadávacím řízení. 
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• Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má 
nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého poruše-
ní zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí 
stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 110 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 
se o domnělém porušení ZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření 
smlouvy.  

• Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 
dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

 

 

 

 

Za zadavatele:  .......................................... 
Tibor Batthyány 

primátor 
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Příloha č. 5 – Odůvodnění zakázky 

PR/SM /16 

Odůvodnění veřejné zakázky 

 

„Oprava komunikace Dr. Milady Horákové v úseku  

Melantrichova-Hradební“ 
dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle 
vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a 

odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)  

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: statutární město Liberec 

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

Adresa sídla:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Zastoupený:  panem Tiborem Batthyánym, primátorem  

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

a) Změny v popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 
v popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny oproti skutečnos-
tem uvedeným v předběžném oznámení ve-
řejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

b) Změny v popisu předmětu veřejné zakáz-
ky 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 
v popisu předmětu veřejné zakázky oproti 
skutečnostem uvedeným v předběžném 
oznámení veřejného zadavatele podle § 86 
odst. 2 ZVZ. 

c) Změny vzájemného vztahu předmětu ve-
řejné zakázky a potřeb zadavatele 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 
vzájemného vztahu předmětu veřejné za-
kázky a potřeb zadavatele oproti skutečnos-
tem uvedeným v předběžném oznámení ve-
řejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

d) Změny v předpokládaném termínu splně-
ní veřejné zakázky 

Vzhledem k postupu přípravy projektové 
dokumentace a nutné koordinaci se stavbami 
vlastníků sítí technické infrastruktury 
v předmětné lokalitě dochází k posunu 
v předpokládaném termínu zahájení na 
1.6.2016. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při sta-

Nerealizováním veřejné zakázky by došlo 
k nenaplnění cílů zadavatele při úpravách 
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novení zadávacích podmínek (zejména o 
rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění, vynaložení dalších finančních nákla-
dů). 

komunikace na třídě Dr. Milady Horákové v 
Liberci v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 
Melantrichova a Hradební. V daném úseku 
budou tyto úpravy navazovat na opravu sítí 
technické infrastruktury (voda, kanalizace, 
plyn) zajišťovanou jejich vlastníky. Z toho 
důvodu musí být realizace všech akcí do-
končena podle závazného harmonogramu. 
Rizika spojená s prodlením jsou tak zcela 
zásadní, zadávací podmínky na ně pamatují, 
přičemž zároveň vylučují přípustnost snížení 
kvality plnění. Cílem zpracování projektové 
dokumentace je minimalizace rizika vynalo-
žení dodatečných finančních nákladů.   

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené al-
ternativy veřejné zakázky. 

Zadavatel nepočítá s jinou variantou naplně-
ní potřeby, protože se jedná o specifický 
požadavek, který nelze jinak splnit. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 
míry ovlivní veřejná zakázka plnění pláno-
vaného cíle. 

Realizace VZ má zásadní vliv na dosažení 
cíle a její podíl na naplnění potřeb je 100%. 

Zadavatel může uvést další informace odů-
vodňující účelnost veřejné zakázky. 

 

 

 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. (Zada-
vatel povinně vyplní, pokud požaduje před-
ložení seznamu stavebních prací, ze kterého 
bude vyplývat, že finanční hodnota uvede-
ných stavebních prací je v souhrnu minimál-
ně dvojnásobek předpokládané hodnoty ve-
řejné zakázky.) 

 Zadavatel nepožaduje předložení seznamu 
stavebních prací překračujících v souhrnu 
dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technic-
kých útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, po-
kud požaduje předložení seznamu více než 
tří techniků nebo technických útvarů.) 

 Zadavatel nepožaduje předložení seznamu 
techniků nebo technických útvarů s počtem 
nad daný limit. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích za-
městnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace stavebních prací. (Zada-
vatel povinně vyplní, pokud osvědčení 
o odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

 Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o 
odborné kvalifikaci delší než 5 let. 

Odůvodnění požadavku na předložení pře-
hledu průměrného ročního počtu zaměstnan-
ců dodavatele nebo jiných osob podílejících 
se na plnění zakázek podobného charakteru 
a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 

 Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění veřejné zakáz-
ky k dispozici. 

 Zadavatel nepožaduje. 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle 
§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 
dnů 

Zadavatel nestanovil splatnost faktur delší 
než 30 dní. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou dodavatelem tře-
tím osobám ve výši přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám, jehož 
výše by přesahovala dvojnásobek předpoklá-
dané hodnoty VZ. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší 
než je 5 % ceny veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku. 

Odůvodnění vymezení obchodní stanovící 
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. 

Zadavatel požaduje záruční dobu na celé dílo 
v délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku 
záruční doby u zakázek na stavební práce. 
V případě strojních zařízení, technologií a 
výrobků, na které výrobce stanovuje kratší 
záruční lhůty, požaduje zadavatel záruku 
minimálně v délce 24 měsíců. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení doda-
vatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hod-
noty veřejné zakázky za každý den prodlení. 

Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za pro-
dlení dodavatele vyšší než 0,2 % 
z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za 
každý den prodlení. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za pro-
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stanovící smluvní pokutu za prodlení zadava-
tele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. 

dlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodle-
ní. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Odůvodnění vymezení požadavků na dodr-
žení českých zákonných předpisů, norem a 
technických podmínek. 

Stanovené technické podmínky nejsou 
v zadávacích podmínkách vymezeny nad 
rozsah technických charakteristik, popisů a 
podmínek provádění stavebních prací uvede-
ných v českých zákonných předpisech, nor-
mách a technických podmínkách. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základní hodnotící kritérium – nejnižší na-
bídková cena bez DPH 

Základní hodnotící kritérium nejnižší nabíd-
ková cena bylo stanoveno v souladu s § 78 
písm. b) zákona. 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

22.927.119,30 Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na zá-
kladě předběžného ocenění stavebních prací – vý-
kazu výměr – zpracovatelem projektové dokumen-
tace dle obvyklých metod oceňování. 

 

V Liberci dne ………… 

 

Za zadavatele ……………………………… 

Tibor Batthyány 

primátor 
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Příloha č. 2 – návrh zadávací dokumentace   

   

PR/SM  /16 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

(dále jen „zákon“) 

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

 „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“ 
 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
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duben 2016 

Preambule: 

 

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek 
uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této 
zadávací dokumentaci se řídí zákonem. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a 
zákonem, platí vždy přednostně ustanovení zákona. 
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č. 4 Vzor čestného prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona 

č. 5 Seznam subdodavatelů 

č. 6 Projektová dokumentace 

č. 7 Výkaz výměr 

A. IDENTIFIKAČNÍ 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 Tibor Ba-
tthyány, primátor města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Bc. David Novotný, vedoucí odboru 
správy veřejného majetku, tel.: +420 485 243 874, e-mail: novot-
ný.david@magistrat.liberec.cz  

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Bc. David Novotný, vedoucí odboru 
správy veřejného majetku, tel.: +420 485 243 874, e-mail: novot-
ný.david@magistrat.liberec.cz  

Kontaktní osobou ve věcech administrace veřejné zakázky: Ing. Nikola Martinetz, oddělení 
veřejných zakázek, tel. +420 485 243 216, e-mail: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz  
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Upozornění pro uchazeče: 

V případě, že uchazeč bude požadovat informace týkající se této veřejné zakázky, je povinen 
k získání informací použít jeden ze způsobů uvedených v kapitole 12. DALŠÍ INFORMACE 
– DOTAZY, KONZULTACE. 

B. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava zpevněných ploch na pozemcích ve vlast-
nictví města Liberce (viz příloha č. 6 této ZD). V lokalitě Rumjancevova dojde k rekonstrukci 
odvodnění, plynovodu (není součástí této PD), veřejného osvětlení a zpevněných ploch včetně 
rozšíření parkovacích stání. Z důvodu množství výtluků, rozbitého povrchu a hlavně kvůli 
rekonstrukci odvodnění, plynovodu a veřejného osvětlení je navržena nová konstrukce komu-
nikace, parkovacích stání, vchodových chodníků i nových zpevněných krytých ploch pro do-
movní odpad.  

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

Související činnosti a podmínky pro provádění díla: 
• v průběhu realizace díla odpovědnost uchazeče za neporušení stávajících inženýr-

ských sítí, vč. zajištění případných dohod a koordinaci se správci a vlastníky sítí 

v rámci realizace díla, 

• zajištění vyjádření o existenci stávajících podzemních sítí od vlastníků nebo provo-

zovatelů technické infrastruktury před započetím prací, 

• geometrické zaměření staveniště vč. vytýčení směrového a výškového fixu, 

• získání povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

• zajištění případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště, 

• zajištění případných pronájmů pozemků, 

• získání potřebných výkopových povolení, 

• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povo-

lení zvláštního užívání komunikací (i v průběhu oprav inženýrských sítí) v souladu s 

postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stav-

bou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a 

to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných 

vad a nedodělků 

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

• zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude 
prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních 
parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech 
zásobování, vjezd záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a 
v dostatečné míře, 
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• zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace či její části, na níž je prová-
děno dílo, a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla zadavatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provo-
zu, úklid komunikace v zimním a letním období, pojistné události z provozu na ve-
řejné komunikaci vyplývající atd.), 

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

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

• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění, 

(případně odvoz na skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele)  

• likvidace odpadů a zeminy,  

• zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni, 
• zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komu-

nikací dotčených provozem uchazeče, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou, vyjma díla samotného, do původního 

stavu, 

• výroba, instalace a osazení 1 ks informační tabule v průběhu realizace stavby 
s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta a dodava-
tele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) apod.), 

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

• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu ří-
zení, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého do-
daného zařízení, 

• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokon-
čení 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, 

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

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

• zpracování realizační projektové dokumentace (RDS), její předložení ke schválení 
zadavateli 

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

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

Uchazeč v nabídce předloží předběžný Harmonogram postupu prací s týdenní podrobností, 
zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací. Vybraný uchazeč předloží aktuální har-
monogram postupu prací s týdenní podrobností před podpisem smlouvy. 

 

Výkaz výměr 

Součásti nabídky uchazeče a zároveň přílohou jeho návrhu smlouvy o dílo bude oceněný vý-
kaz výměr (příloha č. 7 ZD) 

 

B.1 Předpokládané a maximální ceny zakázky 

PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ HODNOTA VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY JE 9.334.997, 45,- KČ BEZ DPH. 

Zadavatel stanovuje celkovou maximální nabídkovou cenu 9.334.997, 45,- Kč bez DPH.  

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí tuto celkovou maximální 
nabídkovou cenu, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel takového 
uchazeče z další účasti zadávacího řízení vyloučí. 

 

Uchazeč předloží cenovou nabídku, která musí zahrnovat veškeré položky, nutné pro zhotovení 
komplexního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě dle příslušných norem. 

B.2 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 charak-
terem a rozsahem zakázky. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na 
celé stavbě. 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Uchazeč se zavazuje provádět dílo v souladu s veškerými podklady k veřejné zakázce. 

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

plynou v průběhu realizace akce nebo budou vyvolané zhotovitelem a odsouhla-
sené objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

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

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

 

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá ob-
chodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro ur-
čitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pouze pro bližší vyjádření požadovaných kvalita-

Příloha usnesení č. 277/2016



 13

tivních vlastností a je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kva-
litativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a 
výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních 
a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací.  

Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím před-
loženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD). 

B.3 Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

45000000-7 – Stavební práce 

45233142-6 – Práce na opravě silnic 

45233160-8 – Chodníky a jiné zpevněné plochy 

77300000-3 – Zahradnické služby 

71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací   

C. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místem plnění je komunikace Rumjancevova, Liberec 

D. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení zadávacího řízení 

Zahájení a dokončení stavby: zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 10 
kalendářních týdnů ode dne převzetí staveniště. 

E. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci této zakáz-
ky je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu s § 50 a 
následných zákona, tím že prokáže: 

E.1 Základní kvalifikační předpoklady  

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu § 53 
zákona a to způsobem dle § 62 odst. 3, tedy předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 
2 ZD).  

E.2 Profesní kvalifika ční předpoklady  

V souladu s § 54  písm. a), b) a d) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpokla-
dy v následujícím rozsahu: 
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• uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné ob-
dobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

• uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnos-
tenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - živnosten-
ské listy musí pokrývat min. následující činnosti: Provádění staveb včetně jejich změn, 
udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, projektová činnost, výkon zeměmě-
řičských činností, živnost volná pro předmět plnění veřejné zakázky (velkoobchod 
a maloobchod, služby pro zemědělství a zahradnictví).  

• uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné za-
kázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání au-
torizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5, 
odst. 3, písmena b) dopravní stavby. 

Osoba disponující osvědčením o autorizaci v oboru „Dopravní stavby“ (zodpovědný 
projektant), která prostřednictvím uchazeče zabezpečuje odbornou způsobilost dle vý-
še uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné ve-
dení 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 pro-
hlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

E.3 Technické kvalifika ční předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 
3 zákona v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží:  
1. seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních 5 

letech, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: 
• název objednatele, 
• předmět obdobné zakázky, 
• finanční objem poskytnuté zakázky v Kč bez DPH 
• doba plnění významné zakázky, 
• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit, 

 

Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná či podepsaná objednateli o řádném provedení 
těchto zakázek, ze kterých musí vyplývat název a finanční objem (cena) uvedené zakázky, 
doba a místo plnění, a zda byly práce provedeny řádně a odborně (tj. v požadované kvalitě, 
rozsahu a v dohodnutých termínech). 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem (včetně 
osvědčení za posledních 5 let) alespoň 4 obdobné zakázky s finančním objemem každé z 
nich min. 4,0 mil Kč bez DPH, realizované uchazečem = minimální požadovaná úroveň. 
Za obdobné zakázky se v tomto případě považují stavební zakázky s podílem dopravních 
úprav nebo úprav veřejných prostranství. 
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2.  Uchazeč dále doloží seznam techniků či technických útvarů (jména, funkce a pra-
covní vztah osob odpovědných za vedení realizace stavebních a projektových prací) 
jež se budou podílet na zakázce. Minimální požadovaná úroveň – 1 osoba – hlavní 
stavbyvedoucí. Prokázání doložením seznamu osob.  

 
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží osvědčení o vzdělání, odborné kva-
lifikaci a praxi dle zákona. Podmínkou je minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyve-
doucího a jeho autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizova-
ných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-
bě, v platném znění, v oboru dopravní stavby nebo městské inženýrství a vysokoškolské nebo 
středoškolské vzdělání. Prokázání osvědčeními o vzdělání, praxi a autorizaci. 

 

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

E.4 Podmínky spole čné pro prokazování kvalifikace 

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

• Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 
zákona. 

• Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazují-
cích splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součin-
nosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst.. 4 zákona 

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřej-
ným 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 poskyt-
nutí 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 předpo-
kladů 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 mu-
sí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované 
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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 oso-
bám 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 vymezo-
vat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s po-
skytováním 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. 

• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certi-
fikovaných 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 spl-
nění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podniká-
ní nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle 
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodava-
tele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části 
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifika-
ce prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stano-
vena, 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, prokazu-
je-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 slo-
venském jazyce.  

• Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce dle § 148 odst. 6 zákona. 

• Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stano-
venou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.   

F.  POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být dle § 68 odst. 3 zákona rovněž: 

1. 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. 4 ZD). 

Příloha usnesení č. 277/2016



 17

2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro po-
dání nabídek (viz příloha č. 4 ZD). 

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštní-
ho právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou ve-
řejnou zakázkou (viz příloha č. 4 ZD). 

G. SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 zákona nevylučuje možnost plnit veřejnou zakázku pro-
střednictvím subdodavatele. 

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 přílo-
hu nabídky (viz příloha č. 5 ZD). 

Seznam subdodavatelů bude obsahovat následující údaje: 
• název – obchodní jméno subdodavatele,  
• základní identifikační údaje,  
• přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet 

na realizaci předmětu veřejné zakázky. 

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 subdo-
davatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné 
smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v prů-
běhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písem-
ném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže spl-
nění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.  

V případě, že uchazeč ve své nabídce nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že ucha-
zeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodavateli a bude reali-
zovat celé dílo prostřednictvím vlastních kapacit. 

H. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Způsob zpracování nabídkové ceny, její obsah a platební podmínky jsou přesně a jednoznačně 
vymezeny ze strany zadavatele v jím předloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD).  

H.1.1.1 Nabídková cena 

Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu 
s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bez DPH bude členě-
na po položkách v souladu s výkazem výměr (příloha č. 7 ZD) obsaženým v zadávací doku-
mentaci. Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti výkazu výměr. 
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Oceněný výkaz výměr v předepsané struktuře bude součástí nabídky. Nabídková cena musí 
být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.   

H.1.1.2 Další požadavky 

Nabídková cena bude uvedena v CZK a bude uvedena v členění:  
� nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
� sazba DPH,  
� výše DPH a  
� nabídková cena včetně DPH.  

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v příloze č. 1 – Titulní list nabídky. 

Současně nabídková cena bude ze strany uchazeče doplněna do návrhu smlouvy o dílo před-
loženého ze strany zadavatele, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.  

Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený rozsah prací do přiloženého výka-
zu výměr, který je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace.  

Dojde-li k nesouladu mezi výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr 
a soupisu prací a dodávek jsou nepřípustné.  

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí za-
hrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české 
měny k zahraničním měnám s tím, že nabídková cena musí být platná nejméně do 31. 7. 2017. 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny (sjednané celkové ceny) ani jakékoliv poža-
davky uchazeče (zhotovitele) na úhradu vícenákladů oproti nabídkové ceně (sjednané celkové 
ceně), vyjma případů popsaných v následujícím pododstavci – 8. 1. Podmínky pro překro-
čení nabídkové ceny. 

Nabídková cena musí zahrnovat ocenění celého předmětu díla včetně všech souvisejících čin-
ností uvedených ve smlouvě o dílo (příloha č. 3 ZD).  

Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.  

Zadavatel s uchazečem (zhotovitelem) se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, 
aby uchazeč (zhotovitel) vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií. 
Pokud to nebude možné, zavazuje se uchazeč (zhotovitel) během stavby odebrané služby či 
spotřebované energie uhradit zadavateli. 

H.2 Podmínky pro p řekročení nabídkové ceny  

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

Nabídková 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.  

Pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla 
a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 7. 2017, bude zadavatel akceptovat navýšení 
ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 
2016.  
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V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokon-
čení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v rámci samostatného jednacího řízení bez uve-
řejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky (příslušné 
části předmětu plnění). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu nepro-
dleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku s vyčíslením finančních vícenákla-
dů před rozhodnutím zadavatele (objednatele) o jejich realizaci. Zhotovitel je pak povinen 
vést jejich oddělenou evidenci.  

Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového roz-
počtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlase-
ných zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 
Výše víceprací a méněprací je objednatel oprávněn vzájemně započíst.  

Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, vymezeného 
ve výzvě a v této zadávací dokumentaci, zadavatel nepřipouští.  

I. OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je zpraco-
ván 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, 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 
v zadávacím 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.  

Odpovědnost za škody a pojištění 

Odpovědnost za škody a pojištění jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele 
v jím předloženém návrhu smlouvy o dílo. 

J. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.  
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J.1.1.1.1 Způsob hodnocení  

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči 
a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.  

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného (základního) hodnotícího kritéria, kterým 
je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny 
bez DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s 
nejnižší nabídkovou cenou. Další pořadí bude stanoveno dle skutečných výší nabídkových 
cen vzestupně.  

K. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 
zadávacího řízení a končí dnem X. X. 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 po-
dání nabídek komise neotevírá. 

• Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími 
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 
originál plné moci.  

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

• Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém 
jazyce, v nerozebíratelné formě a zároveň v jednom elektronickém vyhotovení na vhodném 
nosiči dat v dále stanovených formátech. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat 
celou nabídku ve formátu PDF a dále cenovou nabídku – oceněný výkaz výměr ve formátu 
XML, struktuře XC4 a návrh smlouvy o dílo doplněný o požadované údaje ve formátu 
DOC. V případě rozporu se má za originální vyhotovení nabídky  

• Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ  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 uve-
dené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, 
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fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Ne-
bude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 

• Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést omyl.  

 

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 cel-

kového počtu listů v nabídce. 
C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace  
E. Návrh smlouvy o dílo 
F. Výkaz výměr  
G. Harmonogram postupu prací 
H. Čestná prohlášení (viz bod 6. ZD) 
I. Seznam subdodavatelů 
J. Přílohy (nepovinné) 

 

K.1 Zadávací lh ůta 

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

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

K.2 Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne X.X.2016 v 10:00 hod. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 110. Oteví-
rání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

L. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné do-
tazy 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 v souladu s § 49 zákona 
doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
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Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem dodavatelům a záro-
veň budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

2. Prohlídka místa plnění  

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

M. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

• Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 
je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení pro-
kazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Do-
davatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadáva-
cím 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 v zadávacím řízení. 

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

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

• Zadavatel si vyhrazuje rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na 
profilu zadavatele (§ 60 a § 76 zákona) - v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení 
uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.   

• Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 
pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož 
nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka nejvhodnější na 
profilu zadavatele (§ 81 zákona); ustanovení § 81 odst. 3 věty první se nepoužije. V 
takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem 
dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu 
zadavatele 

• V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona nesmí technický dozor u téže stavby 
provádět vybraný dodavatel a ni osoba s ním propojená (§ 46d odst. 2 zákona). To 
neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. 
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N. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu 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 zadávacím řízení. 

• Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má 
nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení 
zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžo-
vatel doručit zadavateli v souladu s § 110 zákona nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o 
domnělém porušení ZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy.  

• Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 
dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

 

 

 

 

Za zadavatele:  .......................................... 
Tibor Batthyány 

primátor 
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Příloha č. 1 : Specifikace dopravních závad zálivů   

1) Zastávka Letná (směr Fügnerova) 
 
Název komunikace:  Generála Svobody.  
Povrch komunikace: dlažební kostky. 
Poškození: vysoké Kasselské obrubníky cca 300 mm, vozidla MHD nezajedou až k nástupní 
hraně, špatná manipulace s plošinou, hrozí poškození mechanismu dveří (vozidla Tedom, SOR, 
Karosa).   

 
Letná (směr Fügnerova) 

 
 

2) Zastávka Stračí (směr Pavlovice Letná) 
 
Název komunikace:  Letná.  
Povrch komunikace: dlažební kostky. 
Poškození: propadlá dlažba zálivu kolem kanálu, hrozí poškození spodku vozidla, vysoké 
obrubníky.   

 
Stračí (směr Pavlovice Letná)  
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3) Zastávka Ječná (směr Fügnerova) 
 
Název komunikace:  Kunratická.  
Povrch komunikace: dlažební kostky. 
Poškození: propadlá dlažba, vyjeté koleje, vysoké Kasselské obrubníky cca 300 mm, vozidla 
nevyužijí výhodu těchto obrubníků – nezajedou k hraně.  
 

 
Ječná (směr Fügnerova) 

 
 

 

4) Zastávka Pavlovice škola (směr Fügnerova) 
 
Název komunikace:  Letná.  
Povrch komunikace: asfaltový povrch. 
Poškození: vysoké Kasselské obrubníky cca 300 mm, vozidla MHD nezajedou až k nástupní 
hraně, špatná manipulace s plošinou, hrozí poškození mechanismu dveří (vozidla Tedom, SOR, 
Karosa). 
 

   
Pavlovice škola (směr Fügnerova) 
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5) Zastávka Polní (obratiště) 
 
Název komunikace:  Polní.  
Povrch komunikace: asfaltový povrch. 
Poškození: propadlá komunikace v obratišti.   
 

 
Polní (obratiště) 

 

 
 

6) Zastávka Ječná (směr Kunratická)  
 
Název komunikace:  Kunratická.  
Povrch komunikace: dlažební kostky. 
Poškození: propadlá dlažba, vyjeté koleje, vysoké Kasselské obrubníky cca 300 mm, vozidla 
nevyužijí výhodu těchto obrubníků – nezajedou k hraně.  
 

 
Ječná (směr Kunratická) 
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7) Zastávka Pavlovice škola (směr Pavlovice Letná) 
 
Název komunikace:  Letná.  
Povrch komunikace: asfaltový povrch. 
Poškození: vysoké Kasselské obrubníky cca 300 mm, vozidla MHD nezajedou až k nástupní 
hraně, špatná manipulace s plošinou, hrozí poškození mechanismu dveří (vozidla Tedom, SOR, 
Karosa).   

 
Pavlovice škola (směr Pavlovice Letná) 

 
 
 

8) Zastávka Východní (směr Kunratická)  
  
    Název komunikace: Kunratická. 
    Povrch zastávky: asfaltový povrch. 
    Poškození: vysoké Kasselské obrubníky, autobus nezajede k nástupní hraně. 
 

 
Východní (směr Kunratická) 

Příloha usnesení č. 279/2015



9)  Zastávka Dožínková (směr Fügnerova) 
  
Název komunikace:  Londýnská.  
Povrch komunikace: dlažební kostky. 
Poškození: propadlá dlažba – vyjeté koleje.  
 

 
Dožínková (směr Fügnerova) 

 
 
 

10) Zastávka Hrdinů (směr Fügnerova) 
  
Název komunikace:  Generála Svobody.  
Povrch komunikace: dlažební kostky. 
Poškození: propadlá dlažba – vyjeté koleje.  
 

 
Hrdinů (směr Fügnerova) 
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11) Zastávka Slovanská (směr Fügnerova) 
 
Název komunikace:  Čechova.  
Povrch komunikace: dlažební kostky. 
Poškození: propadlá dlažba zálivu.   
 

 
Slovanská (směr Fügnerova) 

 

12) Zastávka Pavlovice křižovatka (obratiště) 
 
   Název komunikace: Hejnická. 
   Povrch komunikace: asfaltový povrch. 
   Poškození: výmoly v povrchu vozovky, chybí odvodnění. 
 

 
Pavlovice křižovatka-obratiště 

 
 

Zpracoval:   Oskar Zappe 

                  Dopravní ředitel
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Příloha č.2: Variantní řešení možných úpravy křižovatky Letná – Stračí – Norská včetně navazujících autobusových zálivů  
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