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max. 450 000 Kč bez DPH, 

2. uzavření rámcové kupní smlouvy s dodavatelem Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT, 
IČ: 12778940, Liberec II – Nové Město, Pražská 532/32a, v parametrech dle důvodové 
zprávy, 

a  u k l á d á  

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít rámcovou kupní smlouvu 
v souladu s usnesením rady města 

T: 30. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 284/2016 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci pod bodem: 

I. Služebnost 

zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné 
komunikační sítě (optická síť), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 1294/1, 
1295 a 1886/15 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro Liberecká IS, a. s., 
Mrštíkova 3, Liberec III, IČ 254 50 131, za předpokládanou cenu 1 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 

a  u k l á d á  

Lukáši Pohankovi, starostovi MO, zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle 
schváleného usnesení 

T: 10/2016 

USNESENÍ Č. 285/2016 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ 
pana Kamila Mejsnara – účetní závěrka 2015 

Stručný obsah: Statutární město Liberec je zřizovatelem organizace Podnik služeb města 
Liberce (dále jen PSML), státní podnik „v likvidaci“, IČ: 00399 795, se sídlem v Liberci 6, 
Hodkovická 333/12, 460 06. O předložení účetní závěrky této organizace ke schválení 
zřizovatelem za rok 2015 požádal likvidátor podniku pan Kamil Mejsnar, který v dopise ze dne 
1. 2. 2016 (viz příloha č. 1) podává zprávu o stavu hospodaření PSML včetně kopie usnesení 
Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec ze dne 27. 11. 2015 (příloha č. 2), tento 
soudní spor je příčinou neukončení likvidace již více než 10 let. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

roční účetní závěrku státního podniku Podnik služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“, za 
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rok 2015, dle zprávy nezávislého auditora v příloze č. 3 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, seznámit likvidátora Podniku služeb 
města Liberce, státní podnik "v likvidaci" s výsledkem rozhodnutí rady města 

T: 30. 4. 2016  

USNESENÍ Č. 286/2016 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 187/2016 bod 2. ze dne 22. 3. 2016, 
b) souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1429/420 o vým. 23 m2 (odděleného z pozemku 

p. č.1429/373 geometrickým plánem č. 2372-54/2015 z 1. 12. 2015), k. ú. Rochlice 
u Liberce, kupujícímu: E. CH., za celkovou kupní cenu 15 912 Kč (včetně 21 % DPH ve 
výši 2 762 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 

2. souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 814 o velikosti ½, k. ú. Starý 
Harcov, kupujícím: A. P. a J. P., za celkovou kupní cenu 12 100 Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec, 

3. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2575/5, k. ú. Liberec, o výměře 21 m2, kupujícímu: O. P., 
za celkovou kupní cenu 25 410 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 4 410 Kč), splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 

4. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2575/19, k. ú. Liberec, o výměře 36 m2, kupujícím do 
podílového spoluvlastnictví: 

R. B. a J. B., podíl o velikosti ½ 
O. P. podíl o velikosti ½ 

za celkovou kupní cenu 12 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec, 

5. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 660/2 o výměře 1 m2 (vzniklého oddělením z pozemku 
p. č. 660 dle GP č. 1174-78/2013 ze dne 30. 10. 2013), k. ú. Staré Pavlovice, kupujícímu: 
T. K., za celkovou kupní cenu 3 000 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 521 Kč) splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 
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USNESENÍ Č. 287/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1076/9 o výměře 62 m2 (odděleno z pozemku 
p. č. 1076/4 geometrickým plánem č. 1383-94/2012 z 27. 11. 2012), k. ú. Růžodol I formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č.1077/1 a 1077/2, k. ú. Růžodol 
I za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 68 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

2. staženo 

3. staženo 

4. staženo 

5. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 39/1 o výměre cca 7 m2, k. ú. Rochlice 
u Liberce formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 
7 000 Kč, 

6. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1492/1-část A o výměře cca 300 m2, 
k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu nejméně cca 188 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

7. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1492/1-část B o výměře cca 250 m2, 
k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu nejméně cca 158 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

8. staženo 

9. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 534 o výměře 151 m2, k. ú. Ostašov 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
189 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje nebo bezúplatného převodu pozemku 

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

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 288/2016 
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Majetkoprávní operace – výkup pozemku 

Stručný obsah: Po realizaci opravy opěrné zdi Vlčí vrch městem bylo zjištěno, že část opěrné zdi 
stojí na pozemku p. č. 44, dle GP č. 2129-519/2014 ze dne 13. 1. 2015 se jedná o pozemek 
p. č. 44/2, k. ú. Starý Harcov, který je v soukromém vlastnictví. Z tohoto důvodu by mělo být 
provedeno majetkoprávní vypořádání. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem pozemku p. č. 44/2 o vým. 9 m2 (vzniklého odělením z pozemku p. č. 44, k. ú. Starý 
Harcov), dle GP č. 2129-519/2014 ze dne 13. 1. 2015, prodávající: A. H. (podíl 866/1728), M. R. 
a D. R. (podíl 862/1728), za kupní cenu 8 000 Kč, splatnou nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní 
smlouvy. Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 289/2016 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 

Stručný obsah: Jedná se o záměr výkupu částí pozemků p. č. 267/1, 268, 269, k. ú. Kateřinky 
u Liberce, na základě žádosti SM, které jsou ve vlastnictví T. P. Na uvedené pozemky zasahuje 
částí komunikace města Nad Pianovkou. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem výkupu částí pozemků p. č. 267/1 o vým. cca 4 m2, p. č. 268 o vým. cca 8 m2 a p. č. 
269 o vým. cca 214 m2, vše v k. ú. Kateřinky u Liberce, ve vlastnictví T. P., do vlastnictví 
statutárního města Liberec dle znaleckého posudku 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 290/2016 

Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy 

Stručný obsah: Paní P. již nevyužívá pronajatou část pozemku p. č. 48, k. ú. Karlinky 
a požádala o zrušení nájemní smlouvy na tento pozemek. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/02/0180 ze dne 21. 8. 2002 uzavřené mezi: statutární 
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město Liberec a P. L. na část pozemku p. č. 48, k. ú. Karlinky dohodou ke dni 30. 4. 2016 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 291/2016 

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. 1838/7, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 2 800 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 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 
na pozemcích p. č. 4161/1, 4164/2, 4877, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 12 700 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 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 
na pozemcích p. č. 1747, 1869, k. ú. Vesec u Liberce, 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; 

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 
pozemku p. č. 473/2, k. ú. Horní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 15 200 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
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životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 123, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 122/1 k. ú. 
Karlinky, kterým je v současné době B. Š. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
sdělovacího vedení (uložení elektronického komunikačního vedení – optický kabel), vstup 
a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 898/1, 1016/1, 1258/21, 5780/18, 5781, 
5807/1, 5808/1, 5808/2, 5874, 5876/3, 5877, 5929/2, 5930, 5940, 5790, k. ú. Liberec, p. p. č. 
1426/2, 1429/1, 1429/77, 1429/78,1429/79,1429/158, 1583/90, 1608/4, 1608/5, 1583/65, 
1583/66, 1583/67, 1583/68, 1583/89, 1583/91, 1583/97, 1583/117, 1583/118, 1583/119, 
1583/122, 1583/123, 1583/90, k. ú. Rochlice u Liberce, pozemcích p. č. 456/3, 464/4, 
464/21, 602/31, 602/46, 602/50, 602/54, 602/58, 602/63, 602/155, 602/164, 602/169, 
602/170, 602/174, 602/260, 602/278, k. ú. Staré Pavlovice, pro HELIOS MB, s. r. o, Praha 1 
– Nové Město, Lannova 2061/8, PSČ 11000, IČ: 27371123, za podmínky složení zálohy ve 
výši 443 200 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Usnesením 242/2016 Rada města Liberec dne 22. 3. 2016 schválila odklad platby do doby 
podání žádosti o výkopové povolení stavby. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN a VN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 5812/1, 5814, 5815, 5818, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 28 016 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
kabelového vedení telekomunikační sítě, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 526/2, 1878/2, 1878/3, 2032, 5976/1, 5978/3, 6007/2, 6007/3, 6109/1, k. ú. 
Liberec, pro Libereckou IS, a. s., Mrštíkova 3, Liberec III – Jeřáb, 46171, IČ: 25450131, 
DIČ: 25450131, za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, na pozemku p. č. 424/2, k. ú. Janův Důl u Liberce a na 
pozemku p. č. 703/3, k. ú. Dolní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 12 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

10. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, na pozemku p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce a na 
pozemku p. č. 1036, k. ú. Horní Růžodol pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

11. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 2121, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

12. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 145, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 1 450 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

13. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení splaškové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 97, 128/3, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch Severočeské 
vodárenské společnosti, a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469. 
Konečná cena za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

14. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodního a kanalizačního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 67/1, 946, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch 
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, 
IČ: 49099469. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 93 000 Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

15. 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. 1361/5, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1357/3 
k. ú. Vesec u Liberce, kterým jsou v současné době M V. a L. V. Konečná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

16. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení horkovodu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 4905/1, 4905/2, 4905/5, 4905/6, 4940/1, 4940/5, 4959/1, 4982/1, 5202/1, 
5202/2, 5202/3, 5236/2, 5244/4, 5937, 5938/1, 5941 k. ú. Liberec, ve prospěch Teplárny 
Liberec, a. s., Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn, 46001 Liberec, 
IČ: 62241672, za podmínky složení zálohy ve výši 554 575 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; 
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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. 292/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012-VII/8 ze dne 20. 11. 2012, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku 6010/1, k. ú. Liberec, pro DP REAL IMMO, s. r. o., Preslova 700/76, 602 00 
Brno, IČ: 28261496, za konečnou cenu 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 395/2011/VIII/1 ze dne 7. 6. 2011, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 1269/1, 1315/2, 1326, 1333/1, 1333/2, 1429/221, 1429/260, 1429/261, 
1429/262, 1429/373, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 454 750 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. 565/06/X/9 ze dne 21. 11. 2006, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1056/1, k. ú. Růžodol I, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 2 200 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 457/2015/4 ze dne 2. 6. 2015, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 432, k. ú. Nové Pavlovice, pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit 
svoji funkci jako celek; 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 457/2015/4 ze dne 2. 6. 2015, 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 289, 323/1, 356, k. ú. Doubí u Liberce, ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 287, 282/2 k. ú. Doubí u Liberce, kterým jsou v současné 
době K. J. a Š. L. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 17 725 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; 

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. 293/2016 

Pronájem pozemků pro pořádání Farmářských trhů – Forum Liberec, s. r. o. 

Stručný obsah: Společnost Forum Liberec, s. r. o. pořádá pravidelně každý rok farmářské trhy 
v prostoru mezi svým obchodním centrem a kulturním domem, a proto zažádala o pronájem 
pozemků pod stánky na farmářských trzích. Na základě vyjádření odboru správy veřejného 
majetku mají mít pronajatu celou plochu, kterou budou udržovat v letní a zimní době. Odbor 
dopravy žádá, aby byl zachován průchod od kašny do Náchodské ulice. Pronájem pozemků pro 
Farmářské trhy byl schválen RM již v září 2014, ale nedošlo k jeho realizaci z důvodu, že nebyly 
vyrovnány závazky vůči městu, což bylo vyřešeno dotací v roce 2015. Roční smluvní nájemné za 
tyto pozemky činí 80 000 Kč. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 879/2014, bod 1. ze dne 9. 9. 2014 

s c h v a l u j e  

1. pronájem pozemků p. č. 1528/3 o výměře 182 m2, p. č.1528/6 o výměře 74 m2, p. č.1528/24 
o výměře 3 m2 a p. č.5829/3 o výměře 7 m2, a dále části pozemků p. č. 4035/1 o výměře 
8 m2, p. č. 4035/12 o výměře 74 m2 a p. č. 4035/13 o výměře 122 m2, vše k. ú. Liberec za 
účelem provozování farmářských trhů na dobu neurčitou za roční nájemné 80 000 Kč bez 
DPH pro Forum Liberec, s. r. o., IČ: 27643191, se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 
10 dle přílohy č. 1. Nájemné je nižší než v místě a čase obvyklé z důvodu zájmu SML na 
pořádání farmářských trhů, 

2. plnění za užívání pozemků k pořádání farmářských trhů bez uzavřené nájemní smlouvy za 
období od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2016 ve výši 186 667 Kč bez DPH, 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 294/2016 

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

Stručný obsah: MŠ Čtyřlístek, Markova 1334, 460 14 Liberec, je školka kontejnerového typu. 
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno odhlučnění buněk, toto je postupně realizováno. Je 
připravena poslední část odhlučnění zahrnující 2 herny. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

2. uzavření smlouvy o dílo na instalaci protihlukových opatření s firmou ESPRIT, s. r. o., 
Litožická 400, 190 11, Praha 9 – Běchovice, IČ: 65279042, za nabídkovou cenu ve výši 
259 646,00 Kč bez DPH, dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření smlouvy o dílo 
s firmou ESPRIT, s. r. o., IČ: 65279042 

T: 10. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 295/2016 

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

Stručný obsah: Dne 25. 2. 2016, v souladu se směrnicí 10 RM Projektové řízení, schválila RM 
usnesením č. 142/2016 projektový záměr Technopark Liberec. Nyní probíhá výběrové řízení pro 
výběr zhotovitele projektové dokumentace na pavilony I, D, E. Je však třeba ve velmi krátkém 
termínu vypracovat studii řešení celého LVT jako celku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

2. uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Liberec a společností SIAL architekti 
a inženýři spol. s r. o., IČ 18381481, se sídlem U Besedy 414/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07 
Liberec, jejímž předmětem bude zpracování architektonické studie – Vědeckotechnický park 
v areálu Výstaviště (bývalé LVT) za nabídkovou cenu ve výši 124 000,00 Kč bez DPH,  

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření smlouvy o dílo 
s firmou SIAL architekti a inženýři spol. s r. o., IČ 18381481, se sídlem U besedy 414/8, 460 07 
Liberec, za nabídkovou cenu ve výši 124 000,00 Kč bez DPH  

T: 22. 4. 2016 
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USNESENÍ Č. 296/2016 

Záměr Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., pronajmout nebytové 
prostory na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021 

Stručný obsah: Ředitel Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., žádá v souladu se zřizovací 
listinou o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, 
do 31. 12. 2021. Jedná se o střešní prostory pro instalaci zařízení, které umožňuje umístění 
a provozování technologie pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., pronajmout nebytové prostory dle 
důvodové zprávy na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat ředitele Základní 
školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., o usnesení RM 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 297/2016 

Změna v personálním obsazení komise pro občanské obřady a záležitosti 

Stručný obsah: Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města návrh předsedkyně 
komise pro občanské obřady a záležitosti na odvolání paní Jaroslavy Kašparové z funkce členky 
komise pro občanské obřady a záležitosti. Současně navrhuje na uvolněné místo jmenovat paní 
Alenu Neveryovou, která se jmenováním souhlasí. Návrh podává předsedkyně komise, paní 
Irena Jirásková. 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

členku komise pro občanské obřady a záležitosti Jaroslavu Kašparovou z funkce členky komise 
pro občanské obřady a záležitosti na její vlastní žádost 

j m e n u j e  

Alenu Neveryovou členkou komise pro občanské obřady a záležitosti 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nové členky komise 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 298/2016 

Jmenování hodnotitelů žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec 
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016 

Stručný obsah: Rada města Liberec usnesením č. 103/2016 ze dne 16. 2. 2016 upravila Statut 
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Řídicí pracovní skupiny (ŘPS) pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti s tím, že 
žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na 
rok 2016 budou posuzovat namísto členů ŘPS hodnotitelé jmenovaní radou města. 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

hodnotitele žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních 
služeb na rok 2016 v tomto složení: 

MUDr. Kateřina Absolonová, člen Zastupitelstva města Liberec,  

Mgr. Věra Skřivánková, člen Zastupitelstva města Liberec, 

Bc. Martina Teplá, člen komise zdravotní a sociální,  

Mgr. Alena Vereščáková, ředitelka Dětského centra SLUNÍČKO, p. o., 

Mgr. Michaela Horáčková, odborník v sociální oblasti,  

Jaroslava Nývltová, bývalá vedoucí odboru humanitního,  

Mgr. Eva Pospíšilová Kočárková, odborník v sociální oblasti, 

Mgr. Barbora Šolková, referent sociálních služeb, odboru školství a sociálních věcí, 

Pavel Pech, metodik agentury pro sociální začleňování, 

Bc. Michael Dufek, ředitel Komunitního střediska Kontakt, p. o.,  

Ing. Jiří Lauerman, jednatel společnosti LB plán,  

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí,  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit jmenování hodnotitelů  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 299/2016 

Poskytnutí daru spolku NADĚJE 

Stručný obsah: Na základě žádosti oblastní ředitelky spolku NADĚJE, předkládá odbor školství 
a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 7 000 Kč na 
úhradu výdajů spojených s provozem a aktivitami Střediska NADĚJE – Valdštejnská v době 
extrémních klimatických podmínek. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí daru spolku NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00, Praha 5, IČ: 00570931, 
v celkové výši 7 000 Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpis darovací 
smlouvy se spolkem NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00, Praha 5, IČ: 00570931, dle 
přílohy č. 2 

T: 05/2016 
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USNESENÍ Č. 300/2016 

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Stručný obsah: Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 
na základě žádostí o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení smluv o ubytování nízkého standardu 
a prodloužení nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 

V. N., prostor č. 10, Kateřinská 156, Liberec 17, 

B. P., prostor č. 11, Kateřinská 156, Liberec 17, 

D. L., prostor č. 14, Kateřinská 156, Liberec 17, 

2. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou  

M. V. – byt č. 4, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031, Liberec 14, 

V. H. – byt č. 105, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 

K. P. – byt č. 301, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, Liberec 6, 

Š. J. – byt č. 302, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, Liberec 6, 

D. W. – byt č. 408, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, Liberec 6, 

N. A. – byt č. 504, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, Liberec 6, 

náhradníci pro všechny byty 1+0 a 1+kk jsou v pořadí: D. F., S. Z. a P. I., 

D. M. a D. Z. – byt č. 58, o velikosti 1+1, Burianova 1071, Liberec 6, 

náhradníci: L. N. a L. O., 

Č. P. a Č. B. – byt č. 210, o velikosti 2+kk, Krejčího 1172, Liberec 6, 

náhradníci: Š. J. a Š. H.,  

3. přidělení bytů zvláštního určení – bezbariérových/upravitelných 

P. Z. – byt č. 2, o velikosti 1+0, Kašmírová 1120, Liberec 6, 

V. J. – byt č. 22, o velikosti 1+1, Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, 

náhradnice pro oba byty: N. R., 

4. přidělení bytů startovacích  

B. J. – byt č. 7, o velikosti 3+kk, Krajní 1575, Liberec 30, 

R. M. – byt č. 9, o velikosti 1+kk, Krajní 1575, Liberec 30, 

P. M. – byt č. 18, o velikosti 1+kk, Krajní 1575, Liberec 30, 

B. J. – byt č. 10, o velikosti 1+kk, Krajní 1576, Liberec 30, 

K. L. – byt č. 11, o velikosti 1+kk, Krajní 1576, Liberec 30, 

5. přidělení bytů sociálních standardního typu 

R. E. – byt č. 8, o velikosti 3+1, Sadová 62, Liberec 5, 

náhradník: B. J., 

M. L. – byt č. 3, o velikosti 2+1, Proboštská 268, Liberec 3, 

6. prodloužení nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby 

N. O. - byt č. 404, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec 6, 

L. R. - byt č. 205, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177, Liberec 6, 

7. prodloužení nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby: 

VARIANTA B 
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s c h v a l u j e  

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

a  u k l á d á  

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

1. uzavřít dodatky ke smlouvám o ubytování v jednotkách nízkého standardu s V. N. do 31. 10. 
2016, B. P. do 31. 10. 2016 a D. L. do 30. 9. 2016, 

2. uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) s M V., V. H., K. P., Š. J., D. W., N. A., náhradníci pro všechny byty o velikosti 
1+0 a 1+kk jsou v pořadí: D. F., S. Z. a P. I., D. M. a D. Z., náhradníci: L. N. a L. O., Č. P. 
a Č. B., náhradníci: Š. J. a Š. H.,  

3. uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné s P. Z. 
a V. J., náhradnice pro oba byty: N. R., 

4. uzavřít nájemní smlouvy k bytům startovacím s B. J., R. M., P. M., B. J. a K. L.,  

5. uzavřít nájemní smlouvy k bytům sociálním standardního typu s R. E., náhradník: B. J. 
a M. L., 

6. uzavřít dodatky k nájemním smlouvám o prodloužení nájmu k bytům pro příjmově 
vymezené osoby s N. O. do 31. 3. 2018 a L. R. do 30. 6. 2018, 

7. VARIANTA B – uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu bytu pro příjmově 
vymezené osoby s H. J. do 31. 5. 2018 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 301/2016 

Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci 

Stručný obsah: Na základě usnesení rady města č. 668/2015, kterým byl schválen Rámec pro 
realizaci obecního plánu sociálního bydlení, je nyní předkládán návrh na schválení uzavření 
rámcové smlouvy o spolupráci s majitelem bytovém fondu panem R. G. Cílem smluvního vztahu 
je zvýšit kapacitu tzv. prostupného bydlení ve 2. a 3. stupni (tréninkové a sociální bydlení). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s panem R. G. dle přílohy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit uzavření rámcové 
smlouvy o spolupráci  

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 302/2016 

Vyjádření SML k potřebnosti sociálních služeb na území města v souvislosti 
s požadovaným navýšením kapacit neziskových organizací  
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Stručný obsah: Podmínkou pro financování sociálních služeb je zařazení nových kapacit do 
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Pro zařazení do této sítě je nutné doložit 
vyjádření obce k potřebnosti služby na jejím území. O toto vyjádření požádaly organizace: 
Občanské sdružení D.R.A.K., z. s., DH Liberec, o. p. s., Most k naději, z. s., Hospicová péče 
sv. Zdislavy, o. p. s., Mareva, z. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s navýšením kapacity na 53 lůžek u chráněného bydlení, č. identifikátoru 7044506, a s tím 
související navýšením personální kapacity o 1,20 úvazku, organizace DH Liberec, o. p. s., 
IČ 27298523, sídlo: Vlčí vrch 323/54, Liberec 15, 

2. s navýšením personální kapacity o 1 pracovníka s 0,85  úvazkem u služby Dům na půl cesty, 
č. identifikátoru 1220799, a navýšení 1,00 pracovního úvazku služby, Kontaktní centrum pro 
lidi ohrožené drogou, č. identifikátoru 1229581, organizace Most k naději, z. s., 
IČ 63125137, sídlo: P. Jilemnického 1929, Most, 

3. s navýšením personální kapacity o 2,00 pracovního úvazku z důvodu navýšení klientů 
u odlehčovací služby, číslo identifikátoru 4343228, organizace Hospicová péče sv. Zdislavy, 
o. p. s., IČ 28700210, sídlo: Horská 1419, 460 14 Liberec 14, 

4. s navýšením o 3,10 pracovního úvazku u pečovatelské služby, číslo identifikátoru 7734736, 
organizace Mareva, z. s., IČ 01679198, sídlo Na Pískovně 657/24, Liberec 14 

n e s o u h l a s í  

s navýšením personální kapacity o 0,5 úvazku z důvodu navýšení o 20 uživatelů u sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, č. identifikátoru 8054292, 
a s navýšením personální kapacity o 0,5 úvazku z důvodu navýšení kapacity o 30 uživatelů 
u odborného sociálního poradenství, číslo identifikátoru 8791447, organizace Občanské sdružení 
D. R. A. K., z. s., IČ 26636328, sídlo Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 

a  u k l á d á  

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

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 303/2016 

Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 
povinností a závazků příspěvkových organizací DC SLUNÍČKO a DDM Větrník 

Stručný obsah: Záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže 
Větrník a Dětské centrum SLUNÍČKO mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec 
schválilo zastupitelstvo města 25. února 2016. Nyní je předkládána smlouva, jejímž předmětem 
je vzájemný převod činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků obou 
příspěvkových organizací. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 
povinností a závazků mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města  
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T: 28. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 304/2016 

Zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 
příspěvková organizace 

Stručný obsah: Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 108/16/ZK ze dne 23. 2. 2016 
a usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 33/2016 ze dne 25. 2. 2016 byl schválen záměr 
změny zřizovatelských kompetencí k činnostem Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, 
příspěvková organizace, ze statutárního města Liberec na Liberecký kraj, a to z důvodu 
nadregionální územní působnosti příspěvkové organizace DC Sluníčko. Vzhledem k tomu, že 
platná legislativa nezná a neupravuje možnost přechodu zřizovatelských kompetencí z jednoho 
zřizovatele na druhého, musí být tato změna provedena zrušením stávající příspěvkové 
organizace SML za současného zřízení nové příspěvkové organizace krajem. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zrušením příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková 
organizace, IČ 00828963, se sídlem se sídlem Liberec – Liberec XV – Starý Harcov, Pekárkova 
572/5, PSČ 460 15, s účinností od 1. 9. 2016 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 305/2016 

Zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 

Stručný obsah: Domy dětí a mládeže zřizují v celém Libereckém kraji obce, pouze Dům dětí 
a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace, zřizuje Liberecký kraj. 
V rámci narovnání zřizovatelských kompetencí proběhla jednání Libereckého kraje 
a statutárního města Liberec o převzetí činnosti domu dětí a mládeže. Záměr změny 
zřizovatelských kompetencí byl schválen Zastupitelstvem LK usnesením č. 108/16/ZK ze dne 
23. 2. 2016 a Zastupitelstvem města Liberec č. 33/2016 ze dne 25. 2. 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zřízením Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, a to ke 
dni 1. 9. 2016, 

2. s návrhem zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, 
dle přílohy, 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 
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USNESENÍ Č. 306/2016 

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové organizace 

Stručný obsah: Na základě změny zřizovatele, a to z Krajského úřadu Libereckého kraje na 
statutární město Liberec u Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové organizace, 
předkládá odbor školství a sociálních věcí radě města ke schválení vyhlášení konkursního řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, 
příspěvkové organizace. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže Větrník, 
Liberec, příspěvkové organizace 

j m e n u j e  

konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže 
Větrník, Liberec, 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 Bc. Martina Šípková, 
Zástupce pracovníků příspěvkové organizace Jana Pavlíková, 
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 

USNESENÍ Č. 307/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – koncert Machnínský rock 2016 

Stručný obsah: Žádost Sboru dobrovolných hasičů Machnín o výjimku ze stanovené doby 
nočního klidu z důvodu pořádání koncertu Machnínský rock 2016 dne 21. 5. 2016 v Liberci 
v Machníně. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze soboty 
21. 5. 2016 na neděli 22. 5. 2016 od 01:00 h do 06:00 h, na žádost Sboru dobrovolných hasičů 
Machnín, IČ 651 00 204, se sídlem K Bedřichovce 258, 460 01 Liberec 33, z důvodu konání 
koncertu Machnínský rock 2016 v Liberci v Machníně 

a  u k l á d á  

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



 
 

19

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 308/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – akce Big Band Jam 2016 

Stručný obsah: Žádost Big´O´Bandu Marka Ottla o výjimku ze stanovené doby nočního klidu 
z důvodu konání tradiční akce Big Band Jam 2016 dne 2. září 2016 na náměstí Dr. E. Beneše 
v Liberci. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 
2. září 2016 na den 3. září 2016 od 00:00 h do 06:00 h, z důvodu konání hudebního projektu 
„Big Band Jam 2016“ na nám. Dr. E. Beneše v Liberci  

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 309/2016 

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 

Stručný obsah: Návrh na vyřazení projektu „Centrum podpory geotermálního využití energie“, 
reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01128, předkladatele Geotermální energie pro občany, o. p. s., 
z indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci z důvodu 
nenaplňování indikátorů projektu, které mají vliv na cílové hodnoty IPRM, ke kterým se SML 
(nositel IPRM) zavázalo ve smlouvě o alokaci prostředků. V případě nenaplnění předmětných 
indikátorů může dojít k porušení povinností SML. Na základě fyzické kontroly Regionální rady 
došlo k ponížení celkových způsobilých výdajů projektu na 0 Kč z důvodu porušení pravidel 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Příjemci projektu tak nebude 
vyplacena žádná dotace (na dotaci není právní nárok). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vyřazením projektu pod názvem „Centrum podpory geotermálního využití energie“, 
reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01128, předkladatele Geotermální energie pro občany, o. p. s., 
IČ 28705327, z indikativního seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit výše uvedený projekt ke schválení 
vyřazení z indikativního seznamu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci Zastupitelstvu statutárního města Liberec 
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T: 28. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 310/2016 

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového 
úřadu  

Stručný obsah: Statutární město Liberec dlouhodobě usiluje o získání pozemků v k. ú. Rochlice 
u Liberce (areál Domů s pečovatelskou službou) do vlastnictví města. Převod pozemků byl dosud 
vázán na dořešení otázky církevního majetku. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 1553/2, 1553/7, 1553/8, 1553/9, 1553/10, 1553/11, 
1553/12, 1553/13, 1555/3, 1578/5, 1578/6 a 1578/11 v k. ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3, IČ: 01312774 do vlastnictví statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 311/2016 

Schválení projektového záměru „Realizace cyklostezky za ČOV a části 
cyklostezky Machnín – Chrastava“ a účasti v projektu „Kolem kolem Jizerek“ 

Stručný obsah: Schválení projektového záměru „Realizace cyklostezky za ČOV a části 
cyklostezky Machnín – Chrastava“ a účasti v projektu „Kolem kolem Jizerek“ podpisem 
dohody o spolupráci. Projekt bude financován z Programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko. Vedoucím partnerem projektu je Euroregion Nisa. Rozpočet celého projektu je přibližně 
130 mil. Kč, z čehož připadá na SML rozpočet ve výši 18 359 335 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Realizace cyklostezky za ČOV a části cyklostezky Machnín – Chrastava“ 
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, včetně projektové žádosti v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko, 

s o u h l a s í  

1. s účastí v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Kolem kolem Jizerek“ v pozici 
projektového partnera projektu,  

2. s uzavřením dohody o spolupráci na projektu „Kolem kolem Jizerek“ realizovaného 



 
 

21

z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit ke schválení zastupitelstvu města účast 
v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Kolem kolem Jizerek“ a zajistit podpis dohody 
o spolupráci 

T: 4. ZM dne 28. 4. 2016  

USNESENÍ Č. 312/2016 

MŠ DOMINO, s. r. o. – žádost o změnu nájemní smlouvy 

Stručný obsah: Paní Radka Pleštilová, společnice a jednatelka Mateřské školy DOMINO, s. r. o., 
uzavřela v roce 2010 s městem smlouvu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/010/0011. Před 
koncem sjednané doby určité (31. 12. 2015) oznámila, že o provozování mateřské školy má 
i nadále zájem, ale o odkoupení objektu nikoliv. Zvýšení ročního nájemného z původních 
50 000 Kč na částku 150 000 Kč v souvislosti se změnou smlouvy z doby určité na smlouvu 
uzavřenou na dobu neurčitou, pak vedlo paní Pleštilovou k rozhodnutí smluvní vztah ukončit 
(6 měsíční výpovědní lhůta běží od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016). Ukončení smlouvy s sebou nese 
smluvní povinnost města uhradit nájemci do 90 dnů ode dne ukončení smluvního vztahu 
zhodnocení nemovitosti, jehož výše bude stanovena znaleckým posudkem.  
Aktuálně paní Pleštilová postoupila na město žádost – návrh na změnu uzavřené smlouvy 
o nájmu a koupi najaté věci, jejímž schválením by zůstal provoz mateřské školy i nadále 
zachován. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem nájemce na úpravu smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/10/0011 
ze dne 1. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1. ze dne 30. 6. 2010 uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a Mateřskou školou DOMINO, s. r. o., umožňujícím uhradit nájemci zhodnocení předmětu 
nájmu ve výši stanovené znaleckým posudkem v průběhu trvání nájemního vztahu 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit záměr na úpravu smlouvy ke 
schválení zastupitelstvu města 

T: 28. 4. 2016 

2. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, činit příslušné 
kroky k úpravě nájemního vztahu včetně dořešení úhrady za zhodnocení předmětu nájmu 
a poté předložit k projednání radě města 

T: 7. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 313/2016 

Vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci 
objektu bývalého kina Varšava 

Stručný obsah: S ohledem na rekonstrukci objektu bývalého kina Varšava v hodnotě cca 71 mil. 
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Kč je zapotřebí vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
(dále jen "DSP") a dokumentaci pro provedení stavby (dále jen "DPS") a autorský dozor 
v hodnotě 1 793 tis. Kč bez DPH.  Projekt byl předložen ke schválení dotace ve výši max. 90 % 
uznatelných nákladů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká 
republika 2014 – 2020. Předmětná DSP a DPS je uznatelným výdajem projektu do max. výše 
5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení „Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, 
č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ na dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
a dokumentaci pro provedení stavby na rekonstrukci objektu bývalého kina Varšava, 
Frýdlantská č. p. 285/16, Liberec I, 460 01 a autorského dozoru dle přílohy č. 2 a 3, 

2. návrh zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla „Projektová příprava projektu 
Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ dle přílohy č. 2, 

3. oslovení následujících sedmi potencionálních dodavatelů s výzvou na předložení nabídky 
pro projektovou dokumentaci: 

UNION ARCH, spol. s. r. o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1, IČ 41328639, 
SIAL architekti a inženýři, spol. s. r. o., U Besedy 8, 460 02, Liberec 3, IČ 18381481, 
Ing. arch. Jana Medlíková, Studentská 1109/3, Liberec 1, 460 01, IČ 76092119, 
Mjölk, s. r. o., Soukenné náměstí 23/10, Liberec 3, 460 01, IČ 01848054, 
Ing. arch. Vladimír Balda, Na Jezírku 625/20, Liberec, 460 06, IČ 72658550, 
Petr Stolín architekt, Žitavská 629/48, Liberec 11, 460 11, IČ 27353265,  
Valbek, spol. s. r. o., Vaňurova 505/17 Liberec, IČ 48266230, 

4. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 

Ing. Jiří Horák vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Mgr. Jana Lamková manažer a koordinátor dotací 

Návrh náhradníků členů komise: 

Ing. Lucie Noswitz vedoucí oddělení získávání dotací 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucí oddělení 

správy objektů a zařízení 
Ing. Michaela Maturová koordinační, projektový a programový pracovník, 

pověřena zastupováním funkce vedoucího oddělení 
přípravy a řízení projektů 

5. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení: 

Mgr. Jan Korytář náměstek primátora 
Ing. Jiří Horák vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Martin Čulík člen Rady města a Zastupitelstva města Liberce 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucí oddělení 

správy objektů a zařízení 
Návrh náhradníků členů komise: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Ing. Lucie Noswitz vedoucí oddělení získávání dotací 
Ing. Dana Štefanová vedoucí oddělení rozvojové koncepce 
Ivana Roncová vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
Ing. Michaela Maturová koordinační, projektový a programový pracovník, 

pověřena zastupováním funkce vedoucího oddělení 
přípravy a řízení projektů 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání 
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výběrového řízení a vyhodnocení výběrového řízení „Projektová příprava projektu Kulturní 
centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ na dodavatele dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci objektu bývalého 
kina Varšava, Frýdlantská č. p. 285/16, Liberec I, 460 01 a autorského dozoru dle přílohy č. 2 a 3 
a výsledek výběrového řízení předložit radě města ke schválení 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 314/2016 

Zajištění realizace rozšíření plošného sběru bioodpadu v Liberci 

Stručný obsah: Předkládaný materiál se zabývá zajištěním rozšíření plošného sběru bioodpadu 
v Liberci formou přistavovaných a pravidelně svážených hnědých nádob. K tomuto účelu se 
materiál zabývá změnou rozsahu služeb poskytovaných svozovou společností FCC Liberec, 
s. r. o., a uzavření dodatku ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na 
území statutárního města Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. změnu rozsahu služeb poskytovaných na základě smlouvy č. SML 10/09/0194 o zajišťování 
služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec, uzavřené dne 
28. 7. 2009 mezi statutárním městem Liberec a společností FCC Liberec, s. r. o., 
IČ: 63146746 (pozn. dříve .A.S.A. Liberec, s. r. o.), se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec, 
a sice navýšení počtu nádob na separaci bioodpadu dle schváleného rozšíření plošného sběru 
bioodpadu v Liberci, 

2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území 
statutárního města Liberec č. 9/16/06 dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
1. zajistit oboustranné podepsání dodatku č. 4 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti 

nakládání s odpady na území statutárního města Liberec 

T: 05/2016 

2. zajistit realizaci rozšíření plošného sběru bioodpadu v Liberci o 1 000 kusů nádob ve 
spolupráci s firmou FCC Liberec, s. r. o. 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 315/2016 

Nákup náhradních dílů na herní prvky na dětská hřiště v Rochlicích – výjimka ze 
směrnice RM 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je nákup náhradních dílů na herní prvky na dětská 
hřiště v revitalizované části sídliště Rochlice od firmy HAGS Praha, s. r. o. 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro nákup 
náhradních dílů na herní prvky na dětských hřištích v revitalizované části sídliště Rochlice, 

2. vystavení objednávky na nákup náhradních dílů na herní prvky na dětská hřiště 
v revitalizované části sídliště Rochlice společnosti HAGS Praha, s. r. o., Platnéřská 9, 110 00 
Praha 1, IČ: 26723727 dle cenové nabídky ve výši 273 238,57 Kč včetně DPH, 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, objednat originální náhradní 
díly na herní prvky na dětská hřiště v revitalizované části sídliště Rochlice od firmy HAGS Praha, 
s. r. o., Platnéřská 9, 110 00 Praha 1 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 316/2016 

Rekonstrukce městského mobiliáře – lavice před OC Plaza – výjimka ze směrnice 
RM 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele na realizaci akce 
„Rekonstrukce městského mobiliáře – lavice před OC Plaza“. Odbor ekologie a veřejného 
prostoru obdržel na základě poptávkového řízení tři nabídky, přičemž cena nejvýhodnější činí 
217 291,80 Kč včetně DPH. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky „Rekonstrukce městského mobiliáře – lavice před OC Plaza“, 

2. výběr dodavatele na základě předchozího poptávkového řízení a obdržení cenových nabídek, 
a to fyzické osoby Karel Hajlek STACO, TRUHLÁŘSTVÍ, K Bucharce 105, 460 08, 
Liberec, IČ: 46738223, 

3. uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a fyzickou osobou 
Karel Hajlek STACO, TRUHLÁŘSTVÍ, K Bucharce 105, 460 08, Liberec, IČ: 46738223 
dle přílohy č. 4, 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit na akci „Rekonstrukce 
městského mobiliáře – lavice před OC Plaza“ oboustranné podepsání smlouvy o dílo a následně 
zajistit realizaci akce 

T: 31. 7. 2016 

USNESENÍ Č. 317/2016 

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy ve městě Liberci 

Stručný obsah: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo dne 11. 12. 2015 
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18. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
zaměřenou mimo jiné i na rekonstrukci, modernizaci a výstavby komunikací pro pěší 
a cyklodopravy. Dále se materiál zabývá zásadními technickými podmínkami pro ucházení se 
o podporu z výše uvedeného programu a postupem realizace a kritérií výběru jednotlivých akcí, 
které jsou dále schvalovány navrženým usnesením Rady města Liberec. Městský obvod 
Vratislavice nad Nisou připravil projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci 
Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rušička – Broumovská, na kterou je možné rovněž požádat 
o předmětnou dotaci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o podporu na základě 18. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na akci „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty 
Rušička – Broumovská“ za podmínky splnění všech náležitostí žádosti o podporu dané 
předmětnou výzvou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým 
schváleným usnesením zajistit podání žádosti o podporu na základě 18. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR následujících 
akcí za podmínky splnění všech náležitostí žádosti o podporu dané předmětnou výzvou 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 318/2016 

Úmysl SML uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a. s. 

Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města a zastupitelstvo města o záměru 
dopravce/vnitřního provozovatele DPMLJ, a. s., čerpat dotační prostředky z Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen IROP). Z toho důvodu předkládá dopravce/vnitřní 
provozovatel DPMLJ, a. s., žádost o vyjádření objednatele, tzn. statutárního města Liberec 
o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby (stávající smlouva o závazku 
veřejné služby v přepravě cestujících pozbývá platnosti 31. 12. 2018). 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o snaze Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., (dále jen 
DPMLJ) žádat o podporu v rámci specifického cíle 1.2 IROP v aktivitě „Nízkoemisní 
a bezemisní vozidla“ a „Telematika pro veřejnou dopravu“ (ve specifikaci v důvodové 
zprávě), 

2. žádost o vyjádření objednatele o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné 
služby s DPMLJ, a. s., (příloha č. 1), 

3. stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ve věci podmínek poskytnutí dotace „Nízkoemisní 
a bezemisní vozidla“ (příloha č. 2), 

s o u h l a s í  

1. v kontextu s projekty „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ a „Telematika pro veřejnou 
dopravu“ DPMLJ s úmyslem uzavřít s DPMLJ jako vnitřním provozovatelem s účinností od 
1. 1. 2019 smlouvu o veřejných službách v přepravě, na následující desetileté období, 
minimálně za podmínek v rozsahu dopravní obslužnosti zajišťované tímto podnikem 
smluvně pro statutární město Liberec pro rok 2016 a v souladu s nařízením Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici, 

2. s vyjádřením objednatele statutárního města Liberce spol. DPMLJ, a. s., o jednoznačném 
úmyslu uzavřít se spol. DPMLJ, a. s., jako dopravcem smlouvu o závazku veřejné služby 
(příloha č. 3), 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit předmětný materiál k projednání na 
Zastupitelstvu města Liberec 

T:04/2016 

USNESENÍ Č. 319/2016 

Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec za rok 2015 

Stručný obsah: Technické služby města Liberce, a. s., předkládají zprávu o stavu a rozvoji 
parkovacího systému v Liberci za období 2015. Aktuálně se tak v ZPS Liberec nachází 2157 
parkovacích míst, tedy obdobný stav jako v roce 2014 (2144 parkovacích míst). V roce 2015 
parkovací systém Liberec vykázal tržby z oblasti placeného stání 17 450 740 Kč a parkování 
v Krajské vědecké knihovně 422 896 Kč. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec za rok 2015 dle přílohy č. 2 

USNESENÍ Č. 320/2016 

Schválení vyhrazeného stání pro invalidu 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazu ZTP/P p. M. T. ve Vackově ul. Žádost splňuje 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  

zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Vackova, pro držitele ZTP/P M. T. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vydat souhlasné stanovisko 
odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P 
M. T. na komunikaci ul. Vackova 

T: 05/2016 
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USNESENÍ Č. 321/2016 

Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti Společenství vlastníků 
Franklinova 575 o snížení ceny za zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost Společenství vlastníků Franklinova 575, 460 05 Liberec 15 o snížení ceny za zřízení 
služebnosti pro vodovodní přípojku 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A 
nevyhovět žádosti Společenství vlastníků Franklinova 575, 460 05 Liberec 15 a nadále postupovat 
dle interního předpisu pro zřizování služebností schváleného radou města dne 26. 8. 2014 
usnesením č. 833/2014, tj. stanovení úhrady ceny za služebnost ve výši 29 600 Kč (bez DPH) pro 
stavbu vodovodní přípojky v ul. Franklinova, k. ú. Starý Harcov 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 

1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberec, 

T: 04/2016 

2. postupovat v souladu s přijatým usnesením, 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 322/2016 

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – ul. Oblačná 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku pro Oprava ulice Oblačná po 
vlastních inženýrských sítích, Liberec a to mezi statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 
1/1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 jako stavebníkem a Občanským sdružením D.R.A.K., z. s., 
Oblačná 450/1, 460 05 Liberec V, IČ 26636328 jako vlastníkem pozemků p. č. 1030, 1032, v k. ú. 
Liberec, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 04/2016 
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USNESENÍ Č. 323/2016 

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – ul. Zhořelecká, 
ul. Krajinská 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku pro zvýšení bezpečnosti dopravy 
v Liberci – přechod pro chodce Zhořelecká – dopravní hřiště a zvýšení bezpečnosti dopravy 
v Liberci – přechod pro chodce Zhořelecká – Krajinská a to mezi statutárním městem Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 jako stavebníkem a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle jako 
subjektem příslušným hospodařit s pozemkem p. č. 5977/1 v k. ú. Liberec, který je ve vlastnictví 
ČR, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 324/2016 

Dodatek č. 1 ke smlouvě na parkovací místa v parkovacím domě KVKL 

Stručný obsah: Z důvodu změny metodiky účtování v pomocném analytickém přehledu Krajská 
vědecká knihovna v Liberci žádá o akceptaci změny čl. III odst. 2 smlouvy o nájmu parkovacího 
místa, která byla uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Krajskou vědeckou knihovnou 
v Liberci z důvodu zajištění parkování 12 služebních vozidel. Konkrétně se jedná o změnu ve 
fakturaci, kdy z původně stanovené čtvrtletní platby bude probíhat fakturace měsíčně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu parkovacího místa č. 4/2016 s příspěvkovou organizací 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, 460 01/ IČ: 00083194 dle 
přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis dodatku č. 1 
ke smlouvě o nájmu parkovacího místa č. 4/2016 s příspěvkovou organizací Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, 460 01/ IČ: 00083194  

T: 05/2016 
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USNESENÍ Č. 325/2016 

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8/12/0124 – Hybešova ul. 

Stručný obsah: Radě města je předkládán materiál, jehož obsahem je žádost o prodloužení 
termínu realizace plánovací smlouvy č. 8/12/0124 z 31. 12. 2015 na 31. 12. 2017, pana T. F., který 
je stavebníkem a investorem dopravního napojení pozemku pro výstavbu rodinného domu na 
ppč. 899/2 v k. ú. Doubí u Liberce. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě“ dle přílohy č. 1, a to mezi panem T. F. 
a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, 
předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2017 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, „Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě“ předložit 
Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení 

T:04/2016 

USNESENÍ Č. 326/2016 

Plánovací smlouva – Rezidenční výstavba – Františkov 

Stručný obsah: Žadatel GPL property, a. s., se sídlem Klimenstká 1216/46, 110 02 Praha 1, má 
zájem být stavebníkem a investorem stavby „Rezidenční výstavba Liberec – Františkov – 
Švermova/Tovární“ podle projektové dokumentace pro stavební řízení zpracované projekční 
firmou Chapman Taylor, s. r. o., Jílská 353/4, 110 00 Praha 1, v listopadu 2014. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením plánovací smlouvy dle přílohy č. 3 na realizaci stavby „Rezidenční výstavba Liberec 
– Františkov – Švermova/Tovární“ mezi stavebníkem a investorem stavby, kterým bude 
společnost GPL property, a. s., IČ: 27925561, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, 
zastoupené Timothym Duffillem, předsedou představenstva a statutárním městem Liberec, 
IČ:00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu 
statutárního města Liberec ke schválení 

T:04/2016 

USNESENÍ Č. 327/2016 

Smlouva o spolupráci – Rezidenční výstavba – Františkov 

Stručný obsah: GPL Property, a. s., Praha, z důvodu budoucí výstavby „Rezidenční výstavba 
Liberec – Františkov – Švermova/Tovární“ podle projektové dokumentace pro stavební řízení 
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zpracované projekční firmou Chapman Taylor, s. r. o., Jílská 353/4, 110 00 Praha 1, v listopadu 
2014, musí vybudovat „úpravu křižovatky komunikací Švermova a Žitavská, která povede ke 
zvýšení dopravní kapacity této křižovatky”. GPL Property, a. s., Praha, se touto smlouvou 
o spolupráci zavazuje, že poskytne statutárnímu městu Liberec částečný příspěvek na celkové 
náklady na stavby ve výši 2 217 381 Kč včetně DPH, statutární město Liberec se touto smlouvou 
o spolupráci zavazuje, že zajistí zpracování úplné projektové dokumentace stavby, vydání 
pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní stavbu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby dle přílohy č. 2. jejímž předmětem je 
společný postup GPL Property, a. s., IČ: 27925561, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 
a statutárního města Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 53 Liberec 1, 
při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „úprava křižovatky komunikací Švermova 
a Žitavská, která povede ke zvýšení dopravní kapacity této křižovatky”, kde investorem bude 
statutární město Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření smlouvy 
o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 328/2016 

Záměr převodu čerpacích stanic odpadních vod v ul. Vyhlídková 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu, který je radě města předkládán, je schválení 
záměru převodu 2 kusů pobočných čerpadel včetně trubního vedení do majetku vlastníků 
kanalizačních přípojek a záměr převodu 1 kusu centrálního čerpadla, čerpadla získalo 
statutární město Liberec darem od společnosti Zahradní město, a. s., Liberec, do majetku 
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., včetně schválení nacenění dodatečných prací na 
technických úpravách předmětné stoky včetně čerpací stanice společností Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s., a podání žádosti statutárního města Liberec společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, a. s., ve věci převzetí majetku (centrálního čerpadla). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr bezplatného převodu 2 kusů pobočných čerpadel včetně trubního vedení do 
podílového spoluvlastnictví následujících vlastníků kanalizačních přípojek, 

ulice p. p. č. č. p. majitel 

Dobrodružná 1017/75 757 J. B. 

Dobrodružná 1017/80 758 M. H. 

Dobrodružná 1017/95 760 E. S. 

Dobrodružná 1017/94 761 A. M. a J. M. 

Dobrodružná 1017/83 762 J. K. a D. K. 

Dobrodružná 1023/5 763 O. V. a I. V. 

Dobrodružná 1017/85 752 I. V. 

Dobrodružná 1017/14 691 B. S. 
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Dobrodružná 1017/73 773 D. K. 

Dobrodružná 1017/74 751 M. F. 

Veselá  1017/82 768 L. P. 

Veselá  1017/87 767 D. J. a A. J. 

2. záměr převodu 1 kusu centrálního čerpadla včetně páteřního řadu do majetku Severočeské 
vodárenské společnosti, a. s., včetně schválení nacenění dodatečných prací na technických 
úpravách předmětné stoky včetně čerpací stanice společností Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s., IČ: 49099451 a podání žádosti statutárního města Liberec společnosti 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., ve věci převzetí majetku (centrálního čerpadla), 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. vést jednání za účelem přípravy smluvního vztahu ve věci bezplatného převodu 2 kusů 
pobočných čerpadel včetně trubního vedení do majetku vlastníků kanalizačních přípojek, 

T:08/2017 

2. zajistit seznam požadavků na technickou úpravu předmětné stoky včetně čerpací stanice 
u společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice,  

T:10/2016 

3. zajistit přípravu podání žádosti statutárního města Liberec na převod 1 kusu centrálního 
čerpadla včetně páteřního řadu do majetku Severočeské vodárenské společnosti, a. s., 
Teplice, 

T:06/2017 

USNESENÍ Č. 329/2016 

Zásobení vodou lokality U Slunečních lázní 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku nechal na základě žádosti R. H., předsedy 
sdružení spolku Sluneční lázně, bytem U Slunečních lázní 1058, 460 14 Liberec 14, zpracovat 
studii o zásobování vodou lokality U Slunečních lázní z důvodu hrozícího výpadku dodávky 
pitné vody. Předmětem materiálu je návrh postupu statutárního města Liberec k řešení dané 
problematiky. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. žádost R. H. (příloha č. 1), 

2. passport kanalizačních stok a vodovodních řadů ulice Horská, U Slunečních lázní ve stupni 
studie, zpracovaný firmou SNOWPLAN, spol. s r.o., IČ: 27497763, se sídlem Mrštíkova 
399/2a, 460 01 Liberec (příloha č. 4), 

3. projektový námět na výstavbu vodojemu (příloha č. 5),  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit předání 
projektového námětu včetně zpracovaného passportu kanalizačních stok a vodovodních řadů ve 
stupni studie, zpracovaný společností SNOWPLAN, spol. s r. o., IČ: 27497763, se sídlem 
Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec, odboru strategického rozvoje a dotací 

T: 05/2016 
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Žádost o darování poklopů uličních dešťových vpustí 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je žádost pana Hasila o darování poklopů uličních 
dešťových vpustí, které jsou osazeny v centru města na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci, pro 
využití v rámci projektu Civilizace tj. umístění do "kanálové galerie" v Papírové uličce. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 330/2016 

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

Stručný obsah: Dne 11. 6. 2016 se v Liberci, na náměstí Dr. E. Beneše a části ulice 5. května, 
koná "Liberecký jarmark" s bohatým doprovodným programem a středověkou tržnicí. 
Předpokládaný konec akce je i s úklidem podia a prostoru do 24:00 h. Statutární město Liberec 
je spolukoordinátorem uvedené akce. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve 
znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 11. června 2016 
na den 12. června 2016 od 0:00 h do 06:00 h z důvodu konání akce „Liberecký jarmark“ 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 331/2016 

Uzavření smlouvy o poskytování reklamních mediálních služeb se společností 
HyperCube, a. s.  

Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu má zájem spolupracovat se 
společností HyperCube, a. s., na propagaci libereckých atraktivit. Z toho důvodu předkládá 
smlouvu o poskytování reklamních mediálních služeb. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytnutí reklamních mediálních služeb na umístění velkoplošné reklamní 
plochy typu HyperCube o velikosti 2x5x2,4x6 metrů na pozemek parc. č. 5788/1 v k. ú. Liberec 
v ulici Moskevská se společností HyperCube, a. s., se sídlem V Štíhlách 2051/4, 142 00 Praha 4, 
IČ: 27642291, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, uzavřít smlouvu 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 332/2016 

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko na projekt "Rytíř Roland – symbol, který spojuje 
partnerská města Liberec a Žitavu" 

Stručný obsah: Statutární město Liberec požádalo o finanční podporu na projekt "Rytíř Roland 
– symbol, který spojuje partnerská města Liberec a Žitavu" z fondu malých projektů 
v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na realizaci projektu „Rytíř Roland – symbol, který spojuje partnerská města 
Liberec a Žitavu“ a uzavřením smlouvy o dotaci mezi statutárním městem Liberec a Euroregionem 
Nisa, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit předložení 
materiálu do zastupitelstva města 

T: 28. 4. 2016 

USNESENÍ Č. 333/2016 

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko na projekt "Liberec/Žitava – zapomenuté památky" 

Stručný obsah: Statutární město Liberec požádalo o finanční podporu na projekt 
„Liberec/Žitava – zapomenuté památky“ z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa 
v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na realizaci projektu „Liberec/Žitava – zapomenuté památky“ a uzavřením 
příslušné smlouvy o dotaci mezi statutárním městem Liberec a Euroregionem Nisa, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit předložení 
materiálu do zastupitelstva města 

T: 28. 4. 2016 
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USNESENÍ Č. 334/2016 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci Veletrhu dětské knihy v Liberci v roce 2016 

Stručný obsah: Dne 11. dubna 2016 požádala písemně Dagmar Helšusová, předsedkyně sdružení 
Veletrhu dětské knihy v Liberci, o dotaci SML ve výši 200 000 Kč na realizaci 10. jubilejního 
ročníku veletrhu s názvem "Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize". Veletrh se bude konat 
opět v plném rozsahu ve dnech 2. – 4. června 2016 v prostorách libereckého Kolosea s využitím 
venkovních prostor. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá návrh smlouvy 
o poskytnutí dotace SML radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke schválení. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím dotace ve výši 200 000 Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 
dle přílohy č. 1 pro Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci, IČ: 72741597, se sídlem 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, na realizaci 10. jubilejního ročníku Veletrhu dětské knihy 
s názvem „Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize“ 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 335/2016 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce n. N., a. s. 

Stručný obsah: Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s., ve které je 
město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná 
dne 18. 5. 2016 od 15:00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou 
hromadu pana Tomáše Kyselu. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a. s., IČ 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, která se koná dne 18. 5. 2016 
od 15:00 hodin v sídle společnosti, včetně návrhu usnesení valné hromady 

d o p o r u č u j e  d e l e g o v a t  

Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města, jako zástupce 
statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2016 
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USNESENÍ Č. 336/2016 

Uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností 
HOLD Production, s. r. o. 

Stručný obsah: Předmětem této dohody je úplné narovnání práv, povinností a nároků mezi 
smluvními stranami ohledně vypořádání smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a společností 
HOLD Production, s. r. o., dne 12. března 2014. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností HOLD Production, 
s. r. o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 24797901, dle přílohy č. 1. 

a  u k l á d á  

1. Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, zajistit podpis této dohody 

T: neprodleně 

2. Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, prověřit závěry 
kontrolního výboru a připravit návrh dalšího postupu pro radu města 

T: 9. RM, 3. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 337/2016 

Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a. s., 
za rok 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zprávu o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a. s., za rok 2015  

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat předloženou zprávu 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 338/2016 

Žádost o dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017“ 
od MV – generální ředitelství HZS ČR 

Stručný obsah: Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v samostatné 
působnosti, za povinnost udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 
Dotace je určena na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vesec. Získáním 
dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017“ lze snížit nároky na městský 
rozpočet až o 2,5 milionu korun. 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

1. finanční a obsahový rámec žádosti o dotaci od MV – generální ředitelství HZS ČR v rámci 
programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017“ Podprogram 1 – pořízení 
a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) dle přílohy č. 1, 

2. předložení žádosti o dotaci od MV – generální ředitelství HZS ČR v rámci programu 
„Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017“ Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce 
cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“), 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového 
řízení předložit zpracovanou žádost Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje 

T: 04/2016 

USNESENÍ Č. 339/2016 

Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2016 

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

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

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

a  s o u h l a s í  

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

USNESENÍ Č. 340/2016 

Hodnocení 3. ZM konaného dne 31. 3. 2016 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které 
se konalo dne 31. března 2016, náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstka 
primátora Tomáše Kyselu, náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra a pana primátora 

USNESENÍ Č. 341/2016 

Organizační zajištění 4. ZM – 28. 4. 2016 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

konání 4. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení  

4. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

5. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

6. Majetkoprávní operace – výkup pozemku 

7. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 

8. Schválení projektového záměru „Městské stromy v extrémním prostředí“  

9. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

10. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu 

11. Schválení projektového záměru „Realizace cyklostezky za ČOV a části cyklostezky 
Machnín – Chrastava“ a účasti v projektu „Kolem kolem Jizerek“ 

12. MŠ DOMINO, s. r. o. – žádost o změnu nájemní smlouvy 

13. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce n. N., a. s. 

14. Úmysl SML uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a. s.  

15. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8120124 – Hybešova ul. 

16. Plánovací smlouva – Rezidenční výstavba – Františkov 

17. Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností 
a závazků p. o. DC Sluníčko a DDM Větrník  

18. Zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 

19. Zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, p. o. 

20. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci Veletrhu 
dětské knihy v Liberci v roce 2016  

21. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt „Rytíř 
Roland – symbol, který spojuje partnerská města Liberec a Žitavu“ 

22. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt 
„Liberec/Žitava – zapomenuté památky“ 

23. Plnění usnesení zastupitelstva města I. čtvrtletí roku 2016 

24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 3. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 31. 3. 2016  

25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2016 
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Přílohy: 
k usnesení č. 282/2016 
k usnesení č. 283/2016 
k usnesení č. 285/2016 
k usnesení č. 294/2016 
k usnesení č. 296/2016 
k usnesení č. 299/2016 
k usnesení č. 301/2016 
k usnesení č. 303/2016 
k usnesení č. 305/2016 
k usnesení č. 307/2016 
k usnesení č. 308/2016 
k usnesení č. 311/2016 
k usnesení č. 313/2016 

k usnesení č. 314/2016 
k usnesení č. 318/2016 
k usnesení č. 319/2016 
k usnesení č. 322/2016 
k usnesení č. 323/2016 
k usnesení č. 324/2016 
k usnesení č. 329/2016 
k usnesení č. 331/2016 
k usnesení č. 332/2016 
k usnesení č. 333/2016 
k usnesení č. 334/2016 
k usnesení č. 336/2016 
k usnesení č. 338/2016 

 

V Liberci dne 21. dubna 2016 

Tibor Batthyány v.  r .  Tomáš Kysela v.  r .  
primátor města náměstek primátora 
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Důvodová zpráva 

Stručný obsah: Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení specifické 
výstroje navazující na již pořízené výstrojní součástky pro strážníky MP. 
 

V souladu se Směrnicí Rady města Liberec č. 3RM k zadávání veřejných zakázek statu-
tárním městem Liberec, odd. B, kap. 6,  čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města. (Rada 
města Liberec může rozhodnout o zadání veřejné zakázky malého rozsahu jiným způsobem, 
než ukládá tato směrnice.), předkládá ředitel Městské policie Liberec žádost radě města o udě-
lení výjimky.  

 
Předmět výjimky: 
Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení výstroje navazující na již pořízené 
výstrojní součástky pro strážníky MP – barevné polokošile,  kalhoty a cyklistická výstroj –
dodané firmou Bartolini s.r.o. Z důvodu materiálové a střihové jednotnosti je nutné, aby další 
výstrojní převlekové součásti byly od stejného výrobce.  

S ohledem na nutnost pravidelné výměny výstroje strážníků a dodržování výstrojní jednotnos-
ti, navrhujeme zakázku schválit v přímém zadání. Konkrétní výše dodávek v letech 2016-
2017 pak bude odpovídat potřebám MP a výši schváleného rozpočtu, celkově každopádně 
nepřekročí částku v součtu 200 tisíc Kč bez DPH.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 282/2016
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Důvodová zpráva 

Stručný obsah: Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení specifické 
výstroje navazující na již pořízené výstrojní součástky pro strážníky MP. 
 

V souladu se Směrnicí Rady města Liberec č. 3RM k zadávání veřejných zakázek statu-
tárním městem Liberec, odd. B, kap. 6,  čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města. (Rada 
města Liberec může rozhodnout o zadání veřejné zakázky malého rozsahu jiným způsobem, 
než ukládá tato směrnice.), předkládá ředitel Městské policie Liberec žádost radě města o udě-
lení výjimky.  

 
Předmět výjimky: 
Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení specifické výstroje navazující na již 
pořízené výstrojní součástky pro strážníky MP – bundy, kalhoty, kombinézy, letní a zimní 
doplňky  - dodané libereckou firmou Vlasta Sekerková T12. Z důvodu materiálové a střiho-
vé jednotnosti je nutné, aby další výstrojní převlekové součástky byly od stejného výrobce. 
V libereckém prostředí se jedná o známého a renomovaného výrobce, který je schopen opera-
tivně zajistit i záruční a pozáruční servis tak, aby nebyla narušena akceschopnost strážníků 
MP. 

S ohledem na nutnost pravidelné výměny výstroje strážníků a dodržování výstrojní jednotnos-
ti, navrhujeme zakázku schválit v přímém zadání. Konkrétní výše dodávek v letech 2016-
2017 pak bude odpovídat potřebám MP a výši schváleného rozpočtu, celkově každopádně 
nepřekročí částku v součtu 450 tisíc Kč bez DPH. 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML. 
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Důvodová zpráva 

___________________________________________________________________________ 

Stru čný obsah: Ředitel Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., žádá v souladu se 
zřizovací listinou o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor na dobu určitou, do 31. 12. 2021. Jedná se o střešní prostory pro instalaci 
zařízení, které umožňuje umístění a provozování technologie pro zajištění sítí a 
poskytování služeb elektronických komunikací. 

• Jedná se o smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s.  

• Tato smlouva plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou dne 30. 6. 2005 mezi 
pronajímatelem a Eurotel Praha s. r. o. jako nájemcem ve znění dodatků 1 až 3. 

• Předmětem nájmu jsou nebytové (střešní) prostory o výměře 24 m2 pro instalaci 
zařízení, které umožňuje umístění a provozování technologie pro zajištění sítí a 
poskytování služeb elektronických komunikací.  

• Prostory potřebné na kabelová propojení, tj. na vedení kabelů mezi: 
a) technologií nájemce a existujícím rozvaděčem nízkého napětí budovy, 
b) technologií nájemce a zásuvkou pro dieselagregát umístěnou na budově, 
c) technologií nájemce a datovým (telefonním, resp. optickým) rozvaděčem budovy. 

• Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou smluvních stran nebo 
výpovědí. Vypovědět lze pouze z důvodů uvedených v § 2308 a § 2309 NOZ, přičemž 
výpovědní doba je 3 měsíce. 

• Náklady na spotřebovanou elektrickou energii budou nájemcem hrazeny paušální 
částkou Kč 50.000,-- za rok. 

• Výše ročního nájemného za pronajaté prostory činí Kč 81.000,--. 

 

Návrh smlouvy, která je připravena dle NOZ, obsahuje mj. tzv. doložku transparentnosti ve 
znění: Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy 
v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že výdělek z pronájmu přispěje ke zlepšení vybavení školy, odbor 
školství a sociálních věcí doporučuje navržené usnesení schválit.  
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 
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DAROVACÍ SMLOUVA 
č.  DS 2016….. 

 
 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(dále jen „dárce“) 

 
a 
 
NADĚJE 
se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 
IČ 00570931 
zastoupená Ing. Milenou Havrdovou, oblastní ředitelkou 
číslo bankovního účtu: 226069916/0300 
(dále jen „obdarovaný“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto darovací smlouvu: 
 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Dárce touto smlouvou poskytuje obdarovanému peněžitý dar ve výši 7.000,-Kč (slovy: 
sedmtisíc korun českých) a obdarovaný tento peněžitý dar bez výhrad přijímá a zavazuje se 
jej použít pro účel uvedený v čl. II. této smlouvy. 
 

2. Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a 
to do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 
 
 

II. Účel daru 
 

1. Obdarovaný prohlašuje, že je organizací, která poskytuje sociální službu – nízkoprahové 
denní centrum – Středisko NADĚJE Liberec – Valdštejnská dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Dar je věnován a bude použit obdarovaným na zajištění činnosti střediska Naděje 
Valdštejnská.  
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III. Závěrečná ustanovení 
 

 
1. Obdarovaný byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 

obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze 
dne 10. 2. 2015 (dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto darovací smlouvou 
přistupuje k Pověření Libereckého kraje a dar poskytnutý touto smlouvou je součástí 
vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověření. Tato 
smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití 
článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 
2012, a dar poskytnutý touto smlouvou je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem. 
 

2. Jakákoliv změna této smlouvy může být provedena pouze na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

 
3. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a rozumí jejímu 
obsahu, a že byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

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

pozdějších právních předpisů: O poskytnutí daru rozhodla Rada statutárního města Liberec 
usnesením č. xxx/2016 ze dne 19. 4. 2016. 
 
 

 
 
Dárce:       Obdarovaný: 
 
V Liberci dne ___________                                              V __________________ dne__________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________________              _______________________________________ 

Mgr. Pavel Kalous             Ing. Milena Havrdová 
vedoucí odboru školství   oblastní ředitelka NADĚJE 
a sociálních věcí     
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Rámcová smlouva o spolupráci 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
číslo bankovního účtu: 4407182/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 
(dále jen „SML“) 
 
a 
pan R G

 
 (dále jen „majitel bytového fondu“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Rámcovou smlouvu o spolupráci  (dle jen 
„smlouva“):  

 
 

I. Účel 
 

1. SML přijalo usnesením rady města č. 668/2015 Rámec pro realizaci obecního plánu 
sociálního bydlení (dále jen „Rámec“), který nastavuje základní výchozí pravidla 
sociální bytové politiky města. Součástí Rámce je i záměr spolupráce s majiteli či 
správami soukromého bytového fondu na realizaci systému prostupného bydlení dle 
platné „Metodiky systému prostupného bydlení na území statutárního města Liberec“ 
(dále jen „Metodika“). Metodika je součástí Rámce a je zveřejněna na webových 
stránkách SML: www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/dokumenty/. 
 

2. Účelem systému prostupného bydlení je napomáhat se zlepšováním kvality života 
obyvatel města, aktivizovat prostřednictvím sociální práce nájemníky k přijetí 
zodpovědnosti za své základní potřeby, předcházet ztrátě bydlení, ke snižování počtu 
osob žijících v sociálním vyloučení a souběžně ke snižování problémových sociálně 
patologických jevů. Systém prostupného bydlení umožňuje v rámci bytové politiky 
města aktivně a cíleně pracovat s nájemníky bytů, a to s ohledem na jejich schopnosti 
řádně obývat pronajaté byty a na jejich finanční možnosti si takové bydlení 
dlouhodobě udržet. (dále jen „systém prostupného bydlení“). Nedílnou součástí 
prostupného bydlení je intenzivní spolupráce klientů s poskytovateli terénní sociální 
služby, která je obvykle realizována přímo v bytech. Výběr sociální služby je plně na 
klientově uvážení, míra intenzity sociální práce se odvíjí od konkrétní potřeby klientů 
(individuální plán) a také stupně prostupného bydlení – ve III. stupni je již zpravidla 
nižší. 
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3. Vzhledem k tomu, že SML nedisponuje dostatečnou kapacitou vhodných bytů pro 
realizaci II. a III. stupně prostupného bydlení, má SML zájem o spolupráci a zapojení 
soukromého bytového fondu ve výše uvedených stupních prostupného bydlení. 

 

 

II. Předmět 
1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na následující spolupráci při realizaci systému 

prostupného bydlení na území SML: 
 
1.1. Majitel bytového fondu bude SML poskytovat dle svých možností tzv. hlášenky 

volných bytů, které bude mít zájem obsadit klienty zařazenými do II. či III. stupně 
prostupného bydlení.  
 

1.2. SML bude v souladu s průběžnou potřebou a počtem klientů prostupného bydlení 
doporučovat majiteli bytového fondu klienty zařazené v II. a III. stupni k uzavření 
nájemní smlouvy ke konkrétní bytové jednotce, vymezené v hlášence. 

 
1.3. Majitel bytového fondu se zavazuje, že, po dobu trvání této smlouvy bude splňovat 

všechny následující podmínky: 
a. uzavírá s klienty zařazenými do II. stupně prostupného bydlení písemnou 

smlouvu o nájmu bytu na dobu nejméně 6 měsíců s možností prodloužení až na 
24 měsíců, 

b. uzavírá s klienty zařazenými do III. stupně prostupného bydlení písemnou 
smlouvu o nájmu bytu na dobu nejméně 24 měsíců s možností dalšího 
prodloužení, 

c. správa bytů/ majitel bytového fondu pravidelně komunikuje a spolupracuje se 
SML, zejm. bezodkladně informuje SML o problémech s klientem, udržuje 
písemný styk, účastní se zasedání pracovní skupiny pro prostupné bydlení atd.  
 

1.4. Podmínky nájmu s výjimkou doby nájmu stanoví v nájemní smlouvě majitel 
bytového fondu dle svých zvyklostí a na základě vzájemné dohody s klientem.   

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2. Tuto smlouvu lze ukončit výpovědí danou kteroukoliv ze smluvních stran. Výpověď 
musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně. Tato smlouva 
je ukončena dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody a 
souhlasu obou smluvních stran, a to výhradně formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.   

 
4. Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným 

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

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

znění pozdějších právních předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne … 2016. 
 

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

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží SML a 
jedno majitel bytového fondu. 
 

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

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

 

 

 

V Liberci dne _______________               V Liberci dne _______________  

 

_____________________________   ______________________________ 

statutární město Liberec      R  G   

Tibor Batthyány, primátor 
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Smlouva  
o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 

povinností a závazků  
č. OLP/739/2016 
č. XXXXXX 

 
 

Smluvní strany: 
 

Liberecký kraj 
se sídlem: U Jezu 642/2a , 461 80 Liberec 2 
IČO: 70 891 508 
zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem 
(dále jen „Kraj“) 
 
a 
 
Statutární město Liberec, 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
IČO: 00 262 978 
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem Statutárního města Liberec 
(dále jen „Město“)  
 
 
 
 

uzavírají tuto 
 
smlouvu o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících 

práv, povinností a závazků 
 
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je vzájemný převod činností příspěvkových organizací 

specifikovaných v článku II. této smlouvy a všech práv, povinností a závazků, včetně 
práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které s převáděnými 
činnostmi souvisejí. 
 

2. Na základě této smlouvy se činnosti, které dosud vykonává Dům dětí a mládeže Větrník, 
Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace, se sídlem Liberec I, Riegrova 16, PSČ 
46001, IČ 66111498, zřízená Krajem (dále také jako „DDM Větrník“), převádějí ke dni 
1. 9. 2016 na příspěvkovou organizaci s předpokládaným názvem Dům dětí a mládeže 
Větrník Liberec, příspěvková organizace (dále také jako „DDM Liberec“), kterou se touto 
smlouvou Město zavazuje zřídit nejpozději ke dni 1. 9. 2016, a dále zajistit, aby rozsah 
vykonávaných činností zůstal plně zachován prostřednictvím této jím v budoucnu zřízené 
příspěvkové organizace.  
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3. Na základě této smlouvy se činnosti, které dosud vykonává Dětské centrum SLUNÍČKO 

Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, 
Pekárkova 572/5, PSČ 46015, IČ 00828963, zřízená Městem (dále také jako „DC 
SLUNÍČKO“), převádějí ke dni 1. 9. 2016 na příspěvkovou organizaci s předpokládaným 
názvem Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, kterou se touto smlouvu Kraj 
zavazuje zřídit nejpozději ke dni 1. 6. 2016 (dále také jako „DC Liberec“), a dále zajistit, 
aby rozsah vykonávaných činností zůstal plně zachován prostřednictvím této jím 
v budoucnu zřízené příspěvkové organizace.  

 
I I. 

Převod a specifikace činností  
 

1. DDM Větrník vykonává ke dni účinnosti této smlouvy činnosti dle ust. § 111 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších a prováděcích předpisů v tomto rozsahu: 
 
Dům dětí a mládeže 
IZO: 108 030 431 
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

1. Riegrova 16, 460 01 Liberec 1 
2. Souš 401 a 402, 468 61 Desná v Jizerských horách 
3. Oldřichov v Hájích 182, 463 23 
4. 5. května 36, 460 01 Liberec 1 

 
2. DC SLUNÍČKO vykonává ke dni účinnosti této smlouvy činnosti v tomto rozsahu: 
 

A. dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách):  
 

a. Poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku 
(pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči 
dětem starším, do 6 let), které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, 
zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji 
nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým;  

b. Poskytování specializované ambulantní péče dětem do věku 18 let.  
 

B. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí: 
 

a. Provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku – 
„Paprsek“ v souladu s § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

b. Realizuje výkon ústavní výchovy dětí na základě rozhodnutí soudu. 
c. Poskytuje respitní péči hendikepovaným dětem na žádost jejich zákonných 

zástupců. 
d. Poskytují péči krátkodobou nebo dlouhodobou formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
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vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

e. Aktivně spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, 
občanskými sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné 
péče. 

f. Spolupracují s Krajským úřadem Libereckého kraje při zajištění 
zprostředkování náhradní rodinné péče dětí svěřených do zařízení. Umožňuje 
praktickou výuku školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým 
zaměřením. 

g. Vykonává ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní 
činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví 
Libereckého kraje a nakládá s ním v souladu s touto zřizovací listinou v 
rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti 
Dětského centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
C. Poskytování výchovné péče o děti od 1 do 3 let věku ve výchovném 

zařízení JESLE, v denním režimu, příprava a podání dětské stravy.  
 

 
2.1. Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje  

DC SLUNÍČKO  tyto objekty: 
• Soubor nemovitostí funkčně souvisejících s objektem Pekárkova čp. 572/5, Liberec  

(tj. budova č.p. 572 na pozemku p.č. 627/1, budova bez č.p. nebo evidenčního čísla 
postavená na pozemku p.č. 627/2, pozemky p.č. 627/1, p.č. 627/2, a p.č. 628/1, a to 
vše včetně vše v k.ú. Starý Harcov a pozemek p.č.3269/2, k.ú. Liberec).  

• Holečkova čp. 381/8, Liberec 7  (součást pozemku p.č.831, k.ú. Horní Růžodol - ve 
vlastnictví Města) a pozemky p.č.832 a 833, k.ú. Horní Růžodol.  

 
2.2. Současně organizace využívá nebytové prostory v objektech, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Liberec, pro zajištění činností ambulance na základě uzavřených 
smluv o výpůjčce. Jedná se o tyto prostory: 

• Aloisina výšina 645, Liberec 15 – MŠ Korálek  
• Březinova 389, Liberec 5 – MŠ Pramínek  
• Burianova 972/2, Liberec 6 – MŠ Kytička  
• Husova 991/35, Liberec 1 – MŠ Klášterní, odloučené prac. Husova  

 
Město se zavazuje, že výše uvedené nemovitosti či jejich části poskytne DC Liberec 
formou souhlasu s výpůjčkou do užívání za účelem realizace činnosti DC Liberec po 
dobu nejméně 10 let od 1. 9. 2016. Vypůjčitelem budou organizace spravující příslušné 
nemovitosti Města. 

 
3. Kraj se touto smlouvou zavazuje zrušit DDM Větrník ke dni 31. 8. 2016. Činnosti 

uvedené v odstavci 1 tohoto článku se ke dni 1. 9. 2016 převedou na DDM Liberec, který 
se Město zavazuje zřídit ke stejnému dni.  
 

4. Město se touto smlouvou zavazuje zrušit DC SLUNÍČKO nejpozději k 30. 9. 2016 ne 
však dříve než k 31. 8. 2016. Činnosti uvedené v odstavci 2 tohoto článku se ke dni  
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1. 9. 2016 převedou na DC Liberec, které se Kraj zavázal zřídit ve lhůtě uvedené v článku 
I odstavci 3. 
 

5. Na základě této smlouvy ke dni 1. 9. 2016 Kraj převede na Město činnosti v odstavci 1 
tohoto článku, jakož i související práva, závazky a povinnosti. Majetek podle článku IV. 
Kraj následně Městu daruje na základě darovací smlouvy. Město se zavazuje zajistit 
kontinuální vykonávání činností uvedených v odstavci 1 tohoto článku prostřednictvím 
jím zřízeného DDM Liberec. 
 

6. Na základě této smlouvy ke dni 1. 9. 2016 Město převede na Kraj činnosti v odstavci 2 
tohoto článku, jakož i související práva, závazky a povinnosti. Majetek podle článku IV. 
Město následně Kraji daruje na základě darovací smlouvy, s výjimkou nemovitého 
majetku uvedeného v odst. 2.2, který Město vypůjčí budoucímu DC Liberec 
prostřednictvím svých organizací. Kraj se zavazuje zajistit kontinuální vykonávání 
činností uvedených v odstavci 2. tohoto článku prostřednictvím jím zřízeného DC 
Liberec. 

 
7. Kraj se zavazuje podat u příslušného rejstříkového soudu s časovým předstihem návrh na 

zápis DC Liberec do obchodního rejstříku, a to tak, aby DC Liberec mohlo ke dni  
1. 9. 2016 začít vykonávat činnosti DC SLUNÍČKO. Kraj se zavazuje bez zbytečného 
odkladu zajistit prostřednictvím DC Liberec podání žádosti o registrace u příslušných 
orgánů, a to tak, aby ke dni 1. 9. 2016 bylo DC Liberec podle zákonů č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách)oprávněno vykonávat činnosti uvedené v odstavci 2 a aby mohl být dokončen 
převod majetku podle článku IV. Ve vztahu k provozování Jeslí podá DC Liberec žádost 
o vydání živnostenského oprávnění u Magistrátu města Liberec – živnostenský úřad.    
 

8. Město se zavazuje podat u příslušného rejstříkového soudu s časovým předstihem návrh 
na zápis DDM Liberec, které se zavázalo zřídit, do obchodního rejstříku, a to tak, aby 
DDM Liberec mohl ke dni 1. 9. 2016 začít vykonávat činnosti DDM Větrník. Kraj a 
Město se zavazují podat u Krajského úřadu Libereckého kraje s dostatečným časovým 
předstihem příslušné návrhy na zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a 
školských zařízení u domu dětí a mládeže tak, aby tato činnost, kterou bude do 31. 8. 
2016. vykonávat DDM Větrník, mohl v souladu se školským zákonem oprávněně 
vykonávat DDM Liberec, a to s účinností od 1. 9. 2016. a aby mohl být dokončen převod 
majetku podle článku IV. 
 

 
I II. 

Pracovněprávní vztahy 
 
1. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dojde ve smyslu § 338 odst. 2 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to jak při 
převedení činností podle článku II. odstavce 1, tak při převedení činnosti podle článku II. 
odstavce 2.  
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IV. 
Majetek 

 
1. Majetek Kraje předaný k hospodaření DDM Větrník a majetek, který je ke dni podpisu 

této smlouvy v majetku DDM Větrník a po jeho zrušení se stane majetkem Kraje, daruje 
Kraj na základě darovací smlouvy Městu s tím, že u nemovitých věcí bude návrh na 
vklad podán na příslušné katastrální pracoviště dne 1. 9. 2016. V období od podání 
návrhu na vklad do provedení vkladu bude DDM Liberec majetek užívat na základě 
výpůjčky od Kraje.  Město tento majetek následně předá k hospodaření DDM Liberec. 
Movité věci Kraj daruje Městu na základě darovací smlouvy, která bude schválena 
nejpozději do 31. 10. 2016, o těchto movitých věcech smluvní strany sepíší předávací 
protokol do 30 dnů od podpisu této smlouvy. 
 

2. Majetek Města předaný k hospodaření DC SLUNÍČKO a majetek, který je ke dni 
podpisu této smlouvy v majetku DC SLUNÍČKO a po jeho zrušení se stane majetkem 
Města, daruje Město na základě darovací smlouvy Kraji, s tím, že u nemovitých věcí 
bude návrh na vklad podán na příslušné katastrální pracoviště dne 1. 9. 2016. V období 
od podání návrhu na vklad do provedení vkladu bude DC Liberec majetek užívat na 
základě výpůjčky od Města. Kraj tento majetek následně předá k hospodaření DC 
Liberec. Movité věci budou převedeny do majetku Kraje na základě darovací smlouvy, 
která bude schválena nejpozději do 31. 10. 2016, o těchto movitých věcech smluvní 
strany sepíší předávací protokol do 30 dnů od podpisu této smlouvy.  
 

3. Město přenechá DC Liberec k dlouhodobému užívání nebytové prostory v objektech 
uvedených v čl. II odst. 2.2 na základě smlouvy o výpůjčce. Smlouvy o výpůjčce budou 
s DC Liberec uzavírat po předchozím souhlasu Města jeho organizace mající předmětný 
majetek svěřený k hospodaření. Tyto prostory bude DC Liberec využívat výlučně za 
účelem poskytování ambulantní zdravotní péče dle čl. II, odst. 2. 
 

4. Objekt 5. května 36, 460 01 Liberec 1: po zrušení DDM Větrník přejde dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tato nemovitost na 
zřizovatele, tedy Kraj. Kraj se touto smlouvou zavazuje, že poté co nabyde tuto 
nemovitost, ji daruje Městu. Město tento majetek následně předá k hospodaření DDM 
Liberec. 
 

5. Flotila: Kraj se zavazuje, že na Město a nově zřízenou organizaci DDM Liberec postoupí 
pohledávky plynoucí z kupní smlouvy č. OLP/3536/2015 mezi Libereckým krajem a 
Junákem - český skaut, přístav Flotila Liberec, z. s.  ve prospěch DDM Větrník na 
užívání FLOTILY a to formou dodatku k uvedené kupní smlouvě a Smlouvy o 
postoupení pohledávky.  
 

6. Závazky a pohledávky z fondů rušených p.o.: Na základě této smlouvy v souvislosti 
s převodem činností na Město nepřechází žádné pohledávky a závazky DDM Větrník. 
Kraj se zavazuje poskytnout Městu v roce 2016 na základě darovací smlouvy finanční dar 
ve výši zůstatků peněžních fondů DDM Větrník k 31. 8. 2016 na zajištění nákladů 
souvisejících s převodem činností. Rovněž na Kraj nepřechází v souvislosti s převodem 
činností na Kraj žádné pohledávky a závazky DC SLUNÍČKO. Město se zavazuje 
poskytnout Kraji v roce 2016 na základě darovací smlouvy finanční dar ve výši zůstatků 
peněžních fondů DC SLUNÍČKO ke dni jeho zrušení, na zajištění nákladů souvisejících 
s převodem činností.  

Příloha usnesení č. 303/2016



Smlouva  
o vzájemném převodu činností, majetku  

a některých souvisejících práv, povinností a závazků 

 6 

V.  
Neinvestiční náklady 

 
1. Město se zavazuje každoročně poskytovat Kraji na základě smlouvy neinvestiční dotaci 

na provoz jeslí ve výši 2.000.000,- Kč, a to po dobu nejméně 10 let, počínaje  
1. 1. 2017.   
 

 
VI. 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
 

2. Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má povahu 
originálu. Dvě vyhotovení obdrží Kraj a dvě Město. 

 
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou očíslovaných 

dodatků, které musejí být schváleny ve stejném režimu jako smlouva samotná a 
podepsány každou ze smluvních stran. Změní-li smluvní strany po uzavření této smlouvy 
předpokládaný název příspěvkových organizací, které se zavázaly zřídit, nevyžaduje to 
změnu této smlouvy. Změnu předpokládaného názvu příspěvkové organizace je však 
smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

  
4. Vyskytnou-li se při realizaci této smlouvy nějaké nejasnosti, zavazují se smluvní strany 

za účelem jejich odstranění vyvinout veškeré úsilí a k tomu poskytnout potřebnou 
součinnost. 

 
5. Smluvní strany prostřednictvím svých zástupců prohlašují, že si tuto smlouvu řádně 

přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že byla sepsána podle jejich vůle a na důkaz toho 
připojují níže své podpisy. 
 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. … 
ze dne … a usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. … ze dne …. 

 
 
 
 
 

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

Tibor Batthyány       Martin Půta 
primátor Statutárního města Liberec             hejtman Libereckého kraje 
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14. dubna 2016 

 
 

Přehled odhadních cen jednotlivých nemovitostí 
 
 

Vlastník nemovitosti – statutární město Liberec 
 

ZP č. Znalec Nemovitost Odhadní cena 
(v Kč) 

1589/16 Ing. L.Bureš Jesle Holečkova 381, Lbc 7 
vč.pozemků, venk.úprav a porostů  

  5 403 590,-- 

 Ing.Zd.Tomíček Kojenecký ústav Pekárkova 572, Lbc 15 
vč.pozemků, venk.úprav, porostů, budovy 
bez čp. a vedl. staveb 
+ Pozemek p.č.3269/2, k.ú. Liberec 
vč.porostů a úprav 

25 460 160,-- 

CELKEM odhadní cena administrativní dle vyhlášky § 50 po zaokrouhlení 30 863 750,-- 
 
 
 
 
Vlastník nemovitosti – Liberecký kraj (DDM V ětrník) 
 

ZP č. Znalec Nemovitost Odhadní cena 
(v Kč) 

227-19/2016 Ing. F.Poříz Pozemek p.č.2924/4, k.ú.Liberec vč. 
porostu 

3 953 913,17 

Stavba v Oldřichově v Hájích čp.182 vč. 
pozemků, venk.úprav, příslušenství a 
porostů 

4 246 901,81 

Chaty v Desné v Jiz.Horách ev.č. 402 a 
403 vč.pozemků a porostů 

1 238 592,20 

Stavba 5:Května 36, Lbc 1 vč. pozemku a 
venk.úprav 

4 117 991,43 

CELKEM odhadní cena administrativní dle vyhlášky § 50 po zaokrouhlení 13 557 460,-- 
 
 
 
 
Všechny znalecké posudky v plném znění jsou k nahlédnutí na odboru majetkové správy 
statutárního města Liberec. 
 
 
 
 
Zpracovala:                   
Ivana Roncová 
oddělení majetkové evidence a dispozic 
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Příloha: 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í  L I S T I N A  
Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města ___________ze dne _____________ 
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 179 odst. 3 
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

 
s c h v a l u j e  

 
zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace. 

 
 
 
 
 

I. 

ZŘIZOVATEL  

Zřizovatel: statutární město Liberec 

Sídlo:  Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1,  PSČ: 460 59, okres Liberec 

Kraj:  Liberecký 

Identifikační číslo:  00262978 

 

I I. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Název:  Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo: Riegrova 16, 460 01 Liberec 1 

Identifikační číslo:  

Právní postavení: příspěvková organizace 

Příloha usnesení č. 305/2016



  2 

III. 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  

1. Vymezení hlavního účelu činnosti  

a) Příspěvková organizace je zřízena za účelem zájmového vzdělávání směřujícího 
k účelnému naplnění volného času především dětí, mládeže, jejich rodičů a dalších 
dospělých zájemců. Jejím cílem je zdravý vývoj a rovnoprávné postavení mladé 
generace v souladu s Úmluvou o právech dítěte a Listinou základních práv a svobod. 
V rámci předmětu činnosti poskytuje stravovací a ubytovací služby. 

b) Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 
− Dům dětí a mládeže 

2. Vymezení předmětu činnosti 

a) Činnost organizace je vymezena § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. 

IV. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván 
zřizovatelem. 

2. Ředitel stanoví svého zástupce, kterým je zastupován v době své nepřítomnosti v plném 
rozsahu práv i povinností. 

3. Ředitel je oprávněn jednat samostatně ve všech věcech jménem organizace a podepisuje 
se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj podpis 
s uvedením funkce. 

4. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, zejména úkoly 
vyplývající z § 164 a § 165 zákona číslo  561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  

5. Ředitel organizaci řídí v souladu s platnými právními předpisy, zřizovací listinou a 
směrnicemi a pokyny zřizovatele. Za tím účelem a dle provozních potřeb stanoví vnitřní 
organizační strukturu organizace a vydává organizační a pracovní řád a další vnitřní 
předpisy organizace. 

6. Ředitel v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost 
vedení účetnictví a hospodaření organizace a odpovídá za její celkovou činnost. 

7. Ředitel je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 

V. 

VYMEZENÍ MAJETKU Z ŘIZOVATELE P ŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI 
K HOSPODAŘENÍ 

1. Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává 
k hospodaření níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 
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a) dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 
celek, 

b) dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí, 

c) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.  

Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.  

VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU 

1. Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého 
zřizovatele, není-li dále stanoveno jinak. 

2. Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho předchozím 
písemným souhlasem 

- nemovitý majetek, 
- dlouhodobý hmotný movitý a dlouhodobý nehmotný majetek  

 a to bez ohledu na způsob jeho pořízení. 

K nabývání ostatního (výše neuvedeného) majetku není vyžadován předchozí souhlas 
zřizovatele, organizace je však povinna při jeho pořizování dodržovat ustanovení 
metodického pokynu vydaného ke zřizovací listině. 

3. Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený majetek 
ode dne jeho nabytí. 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od data účinnosti této zřizovací listiny 
na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví 
organizace.  

5. Organizace může nabýt do svého vlastnictví majetek jen v případech a způsobem 
stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb., v platném znění, na základě individuálního 
rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

6. Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným ve 
zřizovací listině. 

VII. 

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1. Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem ve svém 
vlastnictví následující povinnosti: 
a) majetek spravovat efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění hlavního 

účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek 
využívat za podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní činnosti, popř. nepoškozuje 
zájmy vlastníka,  

b) o majetek pečovat v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před 
zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, aby jeho 
opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití a chránit jej před neoprávněnými 
zásahy, 
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c) vést o majetku řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením zákona 
číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a navazujících 
právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený a majetek ve 
vlastnictví organizace, 

d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných 
právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis a 
inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

e) při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů včetně 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

f) zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky 
majetku,  

g) odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy podle 
odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 

h) změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (přírůstky, 
úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace povinna bez 
zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně příslušnému odboru 
zřizovatele, 

i) organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení 
pohledávek a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv vyplývajících 
ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje na základě žádosti 
organizace zřizovatel. 

2. Svěřený nemovitý majetek  

a) Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním 
či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna 
neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s délkou trvající 
maximálně 1 rok. Uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na delší 
období lze jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Pronájmy ani 
výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla zřízena.  

c) Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném stavu 
a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy v souladu s plánem oprav a údržby, 
který schvaluje věcně příslušný odbor zřizovatele. Havarijní opravy, nutné 
k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího 
zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že 
tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí písemně věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii. 

d) Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace na svěřeném nemovitém majetku 
může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat základní technické a 
ekonomické podmínky realizace akce.  

e) Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna bez zbytečného 
odkladu oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele vznik skutečností (škod) 
zakládajících pojistnou událost. 
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3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

a) Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, 
zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost 
nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 
příslušnému odboru zřizovatele.  

c) Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, 
zajišťuje jeho údržbu a opravy. S předchozím písemným souhlasem věcně 
příslušného odboru také provádí jeho případné technické zhodnocení. 

d) Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako 
opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Příjmy 
z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

e) Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 

4.  Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 
příslušnému odboru zřizovatele.  

b) Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném 
stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

c) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek může organizace vyřazovat jako 
neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný bez předchozího souhlasu 
zřizovatele. V případě provedené likvidace majetku je organizace povinna předat 
věcně příslušnému odboru zřizovatele kopie zápisu likvidační komise. Příjmy 
z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

d) Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 

VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem a 
organizací se řídí: 

a) obecně závaznými právními předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a 
hospodaření příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 

b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah 
rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti a 
závazné ukazatele pro hospodaření. 

2. Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom 
se řídí:  

a) obecně závaznými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a pokyny zřizovatele, 
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b) obecně závaznými právními předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou 
daňových právních předpisů v platném znění. 

3. Při zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Organizace financuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele a 
z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními prostředky 
svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě 
i s finančními prostředky z jiných zdrojů. 

5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz, 
účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 
provozu a rozvoje organizace. 

6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 
ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.).  Žádosti o poskytnutí grantu 
nebo dotace z těchto prostředků může podávat jen s předchozím písemným souhlasem 
zřizovatele. 

Výjimkou jsou případy, kdy hodnota grantu či dotace nepřesáhne částku 100 000,- Kč, 
získané prostředky nebudou určeny k pořízení dlouhodobého majetku, a organizace 
zajistí z vlastních zdrojů případné předfinancování nebo spolufinancování. V takových 
případech postačuje pouze informovat o podání žádosti věcně příslušný odbor 
zřizovatele. 

IX. 

DARY 

1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 250/ 2000 Sb., v platném znění. 

2. Přijímání darů organizací podléhá předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále 
uvedených případech: 
- je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas 

zřizovatele dle článku VI., odst. 2., této zřizovací listiny,  
- jde-li o peněžní dar převyšující částku 150 000,00 Kč,  
- při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 

3. Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 
dary účelově neurčené, jejichž výše v jednotlivém případě nepřekročí 30 000,00 Kč, 
maximálně však do celkové částky 150 000,00 Kč za kalendářní rok.  

X. 

DOPLŇKOVÁ Č INNOST 

1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 
navazuje na hlavní účel a předmět činnosti: 

a)  pronájem nebytových prostor, 

b)  pronájem bytových prostor, 

c) pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 
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d) reklamní činnost, 

e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

f) pronájem a půjčování věcí movitých, 

g) stravování (hostinská činnost), 

h) ubytovací služby, 

i) výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím 
uvedení v  dodatku k této zřizovací listině. 

2. Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro činnost hlavní včetně 
shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem; jeho užití nesmí narušovat 
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. 

3. Organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti: 

a) Při uskutečňování doplňkové činnosti je příspěvková organizace povinna dodržovat 
ustanovení příslušných právních předpisů. 

b) Výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle 
platných cenových předpisů. 

c) Ve vztahu k daňovým záležitostem je třeba dodržovat platné daňové zákony. 

d) Doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová. 

e) Organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor základního účelu 
stanoveného touto zřizovací listinou. 

f) Doplňková činnost musí být v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti. 

g) Zisk vytvořený doplňkovou činností použije organizace pro zkvalitnění a rozšíření 
stanoveného hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. 

h) Společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost (plyn, voda, elektrická energie, 
teplo, mzdové náklady aj.) musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi 
činnosti. Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově 
souvisí. Náklady a výnosy z doplňkové činnosti se účtují na příslušných účtech 
(analytických) v zásadě časově rozlišené. 

4. Ředitel organizace vypracuje směrnici pro realizaci doplňkové činnosti a předloží ji 
zřizovateli. 

XI. 

KONTROLA P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

1. Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření organizace. 

2. Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření organizace nebo jejího určitého úseku může 
zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a organizace je povinna tuto kontrolu umožnit. 
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XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. 

2. Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou výtiscích, které mají stejnou platnost. 

3. Organizace se podle § 27 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
zapisuje do obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 

4. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 
rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Liberec dne 1. května 2016 ________________________________ 
 Tibor Batthyány 
 primátor města 
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
                                                   

rada města Liberec 
 

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

 
            Sbor dobrovolných hasičů 

Machnín 
            K Bedřichovce 258 
            Liberec 33 
            460 01 
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů Machnín, IČ 651 00 204, se 
sídlem K Bedřichovce 258, 460 01 Liberec 33, zastoupeného starostkou paní Kateřinou 
Papajovou, v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. § 47 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu následovně: 
 
v noci ze dne 21. 5. 2016 na den 22. 5. 2016 od 01:00 hodin do 06:00 hodin. 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutární město Liberec obdrželo dne 21. 3. 2016 od Sboru dobrovolných hasičů Machnín, IČ 
651 00 204, se sídlem K Bedřichovce 258, 460 01 Liberec 33, zastoupeného starostkou paní 
Kateřinou Papajovou, žádost o udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu. Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Machnín je pořadatelem koncertu 
Machnínský rock 2016, který se uskuteční v sobotu dne 21. 5. 2016 od 14 hodin v Liberci 
v Machníně na pozemku p.č. 375/1, k.ú. Machnín. Uvedený pozemek je ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, žadatel jej má v nájmu a dle jeho sdělení se nachází mezi lesy, takže 
nehrozí bezprostřední ohrožení sousedů hlukem.  Žadatel uvádí, že na koncertu vystoupí tři 
kapely – Kabát revival Varnsdorf, 20 deka duše Vladimír Mišík revival band a Veselá dudácká 
kapela Heřmánek. Předpokládá se účast cca 500 lidí, bude zajištěno podium včetně zvukaře, 
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zdravotní služba, požární hlídka a sociální zařízení, předpokládaný konec akce je v 01:00 hodin 
a na tuto hodinu je žádáno zkrácení doby nočního klidu.  
 
Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „ Rada města Liberec, Rada Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 
 
Rada města Liberec na své 8. schůzi konané dne 19. dubna 2016 žádost posoudila a vzhledem 
k souhlasným stanoviskům věcně příslušných odborů a Městské policie Liberec rozhodla a 
stanovila výjimku z doby nočního klidu tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
Udělená výjimka nezbavuje pořadatele akce povinnosti stanovené zejména v § 32 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Hluk z provozoven 
služeb a hluk z veřejné produkce hudby nesmí překročit hygienické limity upravené v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
  
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, prostřednictvím statutárního města Liberec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Tibor   B a t t h y á n y 
              primátor města 
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
                                                   

Rada města Liberec  
 

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

 
            Big´O´Band 
            Marek Ottl 
            Hrdinů 514 
            460 01 Liberec 12 
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti orchestru Big´O´Band, zastoupeného jejím kapelníkem 
a majitelem Markem Ottlem,  se sídlem Hrdinů 514, 460 01 Liberec 12, IČ 
86737066, v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. § 47 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu následovně: 
 
v noci ze dne 2. září 2016 na den 3. září 2016 od 00:00 hodin do 06:00 hodin. 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutární město Liberec obdrželo dne 11. 3. 2016 od paní Petry Loulové, manažerky orchestru 
Big´O´Band Marka Ottla, žádost o výjimku ze stanovené doby nočního klidu v rámci akce „Big 
Band Jam 2016“ konané na nám. Dr. Edvarda Beneše v Liberci dne 2. září 2016. Na základě 
výzvy odboru právního a veřejných zakázek statutárního města Liberec p. Loulová dne 16. 3. 
2016 prostřednictvím e-mailové zprávy žádost doplnila a k pořádané akci uvedla následující 
skutečnosti.  
 
Pořádaný projekt je tradiční akcí, která se uskuteční v letošním roce již posedmé. Jedná se o 
hudební a taneční show (koncert) libereckého orchestru Big´O´Bandu Marka Ottla a případně 
dalšího orchestru s doprovodným programem. Akce se uskuteční dne 2. září 2016 na nám. Dr. 
E. Beneše, kde bude postaveno pódium, dále pak 1 stánek pro zvukaře, 1 stánek s občerstvením 
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a 1 stánek s propagačními předměty. Od 8 do 14 hodin je plánována montáž pódia, příprava 
ozvučení a celková příprava scény a stánků, od 15 do 18 hodin zvukové zkoušky, samotný 
koncert se uskuteční  od 18 hodin do max. 23  hodin, následně bude  demontováno pódium. 
Zástupcem Big´O´Bandu je majitel a kapelník Marek Ottl, narozen 25. 10. 1979, se sídlem 
Hrdinů 514, 460 01  Liberec 12, IČ 86737066. 
 
Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „Rada města Liberec, Rada Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 
                   1 
Rada města Liberec na své 8. schůzi konané dne 19. dubna 2016 žádost posoudila a vzala 
v úvahu všechny žadatelem uvedené skutečnosti. S ohledem na kladná stanoviska věcně 
příslušných odborů Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec a na skutečnost, že 
pořádaná akce má ve městě Liberec svou tradici a přispěje ke kulturnímu oživení centra města, 
rozhodla a  stanovila výjimku z doby nočního klidu tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
Udělená výjimka nezbavuje pořadatele akce povinnosti stanovené zejména v § 32 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Hluk z provozoven 
služeb a hluk z veřejné produkce hudby nesmí překročit hygienické limity upravené v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, prostřednictvím statutárního města Liberec. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Tibor  B a t t h y á n y 
              primátor města 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160409 

Název 
projektu:  

Realizace cyklostezky za ČOV a části cyklostezky Machnín - 
Chrastava 

A. Popis projektu  
Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu   

Pomalé tempo budování cyklistické infrastruktury v Liberci je z velké části způsobeno absencí vyprojektovaných úseků a tras. 
Město má zpracovaný Generel cyklistické dopravy (poslední aktualizace z roku 2007), přičemž jednotlivé úseky jsou postupně 
realizovány. Realizaci však předchází často zdlouhavá projektová příprava spojená s nutným vypořádáním majetkoprávních 
operací.  

Navrženy jsou realizace 2 úseků cyklotras: 

 
1. Výstavba CYKLOTRASY ZA ČOV LIBEREC v úseku od ulice Selská k ulici Stříbrný kopec, v celkové délce 

1,116 km: 

Cyklostezka je součástí páteřní  cyklotrasy  Odra  Nisa,  propojuje stávající úseky. Začátek stezky je u podjezdu pod dálnicí v ulici 
Londýnská, kde navazuje na stávající cyklotrasu vedoucí směrem na Machnín. Konec je u ulice Selská, kde navazuje na již 
dokončený úsek cyklostezky vedoucí podél Nisy do centra Liberce. Cyklostezka je navržena pro smíšený provoz cyklistů a pěších, 
lze předpokládat i využívání in-line bruslaři.   

Cyklostezka je navržena na území města Liberec a skládá se ze dvou částí. Úsek A se nachází v zastavěné části, podél stávající 
komunikace. Úsek B se nachází v nezastavitelné části města, podél řeky Nisy. Záměr je v souladu s územním plánem, na stavbu 
bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.  

Návštěvníkům a turistům přijíždějícím k městu Liberec ze západního směru, vybudovaná cyklotrasa zpřístupní kromě průmyslově-
obchodní zóny Sever i další kulturní a přírodní cíle ve městě Liberci (např. historické centrum).  

Obyvatelům Liberce z centrálních a východních oblastí vybudovaná cyklotrasa zpřístupní rekreační oblasti Kryštofova údolí a 
Bedřichovky.   

Stavební náklady úseku č. 1 jsou 17 121 006,- Kč. 

 
2. Výstavba Páteřní cyklotrasy ODRA - Nisa, úsek Machnín — Chrastava, v celkové délce 0,232 km. 

Jedná se o realizaci části stavebně povolené cyklotrasy, která dohromady měří 1,484 km. Město v rámci její realizace postaví 
kratší úsek, zbývající delší část bude realizovat další partner projektu (Lesy ČR).  

V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám stávajících zpevněných komunikací a cest v intravilánu obcí Liberec – Machnín a 
Chrastava – Andělská Hora. Stavební úpravy stávajících zpevněných komunikací v převážné délce trasy spočívají zejména v 
obnově vrstev krytu vozovky. Jako podklad bude využita očištěná stávající konstrukce vozovky. Nový kryt bude v celé délce trasy 
asfaltobetonový. 

V rámci stavby je respektován stávající systém odvodnění komunikací – příčné a podélné spádování do přilehlých nezpevněných 
ploch případně do přilehlé vodoteče. Dále bude provedeno pročištění propustků. Úsek je částí cyklotrasy Odra – Nisa, jedné z 
páteřních cyklotras v Libereckém Kraji. Jedná se o vybudování komunikace určené pro pěší a cyklisty.  

Návštěvníkům a obyvatelům Liberce vybudovaná cyklotrasa zpřístupní kulturní a přírodní cíle, např. Kryštofovo údolí a zříceninu 
hradu Hamrštejn. 

Stavební náklady úseku č. 2 jsou 977 329,- Kč. 

Mapový zákres obou úseků je obsažen v příloze tohoto projektového záměru. 

Na úsek č. 1 bylo vydáno stavební povolení dne 29. 4. 2014 pod Č. j.: SLTRR/7130/057760/14-Vá/SP, které nabylo právní moci 
dne 31. 5. 2014. V současné době je připravována žádost o prodloužení tohoto stavebního povolení, a to s původní projektovou 
dokumentací. 

Na úsek č. 2 bylo vydáno stavební povolení dne 22. 4. 2014 pod Č. j.: SURR/7130/075653/13-Vá/SP, které nabylo právní moci 
dne 23. 5. 2014. Prodloužení stavebního povolení na část B pro aktualizovanou projektovou dokumentaci zařizuje jiný žadatel 
(původní stavebník - Liberecký kraj). 
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Realizace obou dvou úseků má podporu veřejnosti (spolek Cyklisté Liberecka) i Libereckého kraje, neboť jde o úseky zahrnuté do 
Páteřní cyklotrasy Odra – Nisa. Stavební realizace nebyla dosud zahájena, neboť se nepodařilo získat dotační zdroj na jejich 
výstavbu. 

Záměr navazuje a rozpracovává dva v loňském roce schválené projektové náměty:  

• „Zapojení do projektů sítě Civitas“ (ev. č. 15046)  

• „Rozvoj udržitelné mobility ve statutárním městě Liberci“ (ev. č. 150412). 

Město bylo osloveno Euroregionem Nisa, který oba úseky zahrnul do připravovaného projektu „Kolem kolem Jizerek“, který je 
zaměřen na cyklistické zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v oblasti Jizerských hor a okolí. Cílem projektu je vytvořit 
okruh, který bude obcházet Jizerské hory a umožňovat poznání jejich atraktivit cyklistům z obou stran hranice. Mapový zákres 
plánovaného okruhu je součástí přílohy tohoto záměru. 

Soulad se strategickými dokumenty města:  

Projekt je v souladu s Aktualizací strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 20020; Aktualizace strategie rozvoje SML 
2014-2020: 

Strategický cíl D: UDRŽITELNÁ MOBILITA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Specifický cíl D 1: 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 

Specifický cíl D 3: Zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu 

Opatření D 3.1 Realizace výstupů generelu cyklistické dopravy 

Projekt je v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje 2014-2020, s Pilotní kostrou cyklodopravy v Libereckém kraji, s 
Programem rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020, se Strategií bezpečnosti silničního provozu Libereckého 
kraje 2012 – 2020, s Národní strategií rozvoje cyklodopravy ČR pro léta 2013-2020, s dokumentem „EVROPA 2020 – Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (2010) a s dokumentem Evropské komise „Bílá kniha – Plán jednotného 
evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (2011). 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu  

● Rozšíření sítě cyklostezek ve městě Liberec a tím i zvýšení podílu cyklodopravy 

Zvýšení podílu cyklodopravy prostřednictvím zlepšení nabídky cyklotras pro všechny cílové skupiny obyvatel, zlepšení 
dostupnosti pro všechny cíle jejich cest – zaměstnání, školy, služby, volný čas. 

● Zvýšení ploch pro odpočinek a sportovní vyžití obyvatel 

Zvýšení potenciálu cestovního ruchu jak pro místní obyvatele jak pro návštěvníky města.  

● Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel  

Snížení individuální automobilové dopravy, snížení nehodovosti na souběžných komunikacích, zvýšení ochrany cyklistů 
jezdících v současnosti po rušných komunikacích. 

 

 Dílčí cíle projektu  
- Úspěšně dokončená výběrová řízení na dodavatele stavby obou úseků cyklostezek (v případě získání dotace). 

- Úspěšně dokončené stavební realizace obou úseků cyklostezek (v případě získání dotace). 

 Aktivity projektu   
 

Č. Fáze Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

Ukončení  
měsíc/rok 

 Přípravná      

1 Přípravná Zpracování podkladů a příloh k dotační žádosti   4/2016 5/2016  
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2 Přípravná Výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací   9/2016 12/2016  

 Realizační      

4 Realizační Stavební realizace jednotlivých úseků 1/2017 12/2018 

 Udržitelnost    

6 
Udržitelnost Ověřování postupů, aktualizace opatření, monitoring 1/2019 12/2024 

 

Cílová skupina  

• obyvatelé města Liberec (zejména ve věkové kategorii 15 až 65 let) 

• cestující za prací, do školy apod. 

• turisté a návštěvníci 

Rizika projektu   

Z hlediska rizik patří tento projekt mezi průměrně rizikové. Identifikovaná rizika jsou: 

• Rizika spojená s výběrem dodavatele (nedostatečná kapacita či nezkušenost uchazečů, opravné prostředky 
prodlužující výběr dodavatele apod.) – nízké riziko. 

Opatření: Minimalizace rizika bude zajištěna nastavením podmínek veřejné zakázky.  

• Nezvládnutí administrace dotace a veřejné zakázky - nízké riziko 

Opatření: Pravidelná komunikace mezi pracovníky poskytovatele dotace, kontrolního orgánu a kvalifikovanými pracovníky 
SML, důsledné uplatňování principů projektového řízení. Odbor strategického rozvoje a dotací a odbor hlavního architekta 
mají zkušenosti s realizací investičních projektů z dotačních titulů včetně jejich administrace pro období udržitelnosti. 

• Nezvládnutí stavebních změn v projektu - nízké riziko 

Opatření: Předpokladem pro zvládnutí rizika jsou předchozí zkušenosti žadatele s investičními akcemi a zapojením stavebního 
a autorského dozoru do realizační fáze projektu.  

 

Přínos projektu  

Pozitivní dopady projektu: 
• Rozšíření sítě cyklostezek ve městě Liberec a následný nárůst podílu cyklistu v městské dopravě. 

• Zlepšení kvality ovzduší v důsledku snížení podílu IAD. 

• Plynulejší a bezpečnější dopravní provoz ve městě, snížení výskytu dopravních zácp a nehod. 

• Výstavbou uvedených úseků dojde k zatraktivnění částí okolních obcí a ke zvýšení ploch pro odpočinek a sportovní 
vyžití jeho obyvatel. 

Výstupy projektu   

Výstavba dvou úseků cyklostezek o celkové délce 1,348 km. Dojde k propojení s již dříve realizovanými úseky cyklotras a 
vytvoření cyklostezky v souvislejší návaznosti o délce téměř 10 km. 

 

Vazba na jiné projekty:  

Projekt je v úzké vazbě na proces územního plánování a plánování dopravní infrastruktury. Projekt se bude prolínat s aktivitami 
MA21, Sítě Zdravých měst apod. 

 

Příloha usnesneí č. 311/2016



            statutární město Liberec          Příloha č. 3 směrnice 10RM 

 

Stránka 4 z 6 

 

B. Projektový tým 
Návrh projektového týmu 

Odbor strategického rozvoje a 
dotací 

Vlastník projektu, předkládá vypracovaný projektový záměr Projektové kanceláři 

Ing. Jiří Horák, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

Vedoucí projektu (koordinátor projektu), celkově řídí a koordinuje projekt, svolává schůzky 
projektového týmu, nese hlavní odpovědnost za přípravu a realizaci projektu 

Eva Troszoková, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

Finanční manažer projektu, odpovídá za čerpání finančních zdrojů podle různých rozpočtových 
pravidel 

Ing. Vladislav Rozsypal, 
Odbor hlavního architekta 

Asistent projektu, koordinátor cyklodopravy, zajišťuje soulad projektu se zpracovaným 
Generelem cyklodopravy 

Bc. Marek Řehořek, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

Asistent projektu, monitorovací a kontrolní činnost 

Roman Nový, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

Technický specialista, příprava technické části zadávací dokumentace  

Oddělení právní, Odbor právní 
a veřejných zakázek 

Projektový právník, podílí se na administraci veřejné zakázky 

Bc. Lucie Blažková, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

Manažer publicity projektu 

SML Uživatel 

Externí dodavatelé Zpracovatelé různých stupňů projektové dokumentace, dodavatelé stavby 

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

Příprava projektu  

Osobní náklady nad rámec uzavřených smluv:  

zaměstnanec odboru právního a veřejných zakázek – 
administrace VZ - 100 hod.  

zaměstnanec odboru strategického rozvoje a dotací (technik) 
– příprava ZD - 50 hod. 

zaměstnanec odboru strategického rozvoje a dotací 
(projektový manažer) – koordinace projektu - 40 hod. 

54 

Projektová dokumentace Je již zpracována 

Právní, poradenské a jiné služby 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady ve výši 15 % způsobilých přímých 
nákladů na zaměstnance) 

8 

CELKEM příprava 62 

Realizace projektu 

Mzdové náklady a povinné pojistné 

zaměstnanec odboru strategického rozvoje a dotací 
(projektový manažer) – koordinace projektu - 440 hod. 

125 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb (technický a autorský dozor, cestovné) 50 

Náklady na publicitu projektu 5 
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Náklady na realizaci staveb 18 098 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady ve výši 15 % způsobilých přímých 
nákladů na zaměstnance) 

19 

Ostatní náklady provozu akce 0 

CELKEM realizace 18 297 

CELKEM (p říprava + realizace) 18 359 

Rozpočet provozu roční  

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné  50 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb (technický a autorský dozor, cestovné) 25 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na realizaci staveb 10 000 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady) 10 

Ostatní náklady provozu akce  

CELKEM 10 085 

  

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka SML - % 
kofinancování  

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (bude žádáno) – 85% dotace  15 605 tis. Kč 5% 

Státní rozpočet – 5% dotace  918 tis. Kč 1 836 tis. Kč 

Financování projektu:  

rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2015 0 0 0  

2016 6 56 62  

2017 800 7 200 8 000  

2018 1 030 9 267 10 297  

2019 0 0 0  

2020 0 0 0  

běžný 
provoz         

CELKEM 1 836 16 523 18 359  
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Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: (odpovědný náměstek nebo člen RM) Vlastník projektu (příslušný odbor) 

příprava Mgr. Jan Korytář, Náměstek pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

realizace  Mgr. Jan Korytář, Náměstek pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

 provoz Mgr. Jan Korytář, Náměstek pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

Záměr zpracoval: 
Bc. Marek Řehořek, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

tel. 485 
24 3495 e-mail: rehorek.marek@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne Dne 4. 4. 2016 

Podpis 
vedoucího 
OSRD  

Schváleno RM  Dne 19. 4. 2016   č. usnesení   
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Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků  
Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko 

 
Vedoucí partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Euroregion Nisa 

tř. 1. máje 858/26 
460 01 Liberec  
IČ 00832227 

jménem kterého jedná:      Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 
na základě:       plné moci   

PP1 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Město Frýdlant 

nám. T. G. Masaryka 37 
Frýdlant 464 01 
IČ 00262781 

jménem kterého jedná:      Ing. Dan Ramzer  
na základě:      statutární zástupce    

PP2 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Město Hrádek nad Nisou 

Horní náměstí 73 
463 34 Hrádek nad Nisou 
IČ 00262854 

jménem kterého jedná:      Mgr. Josef Horinka  
na základě:      statutární zástupce 

PP3 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Obec Chotyně 

Chotyně 163 
463 34 Hrádek nad Nisou 
IČ 00672033 

jménem kterého jedná:      Jana Mlejnecká  
na základě:      statutární zástupce 

PP4 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Obec Bílý Kostel nad Nisou 

Bílý Kostel nad Nisou 206 
463 31 Chrastava 
IČ 00672106 

jménem kterého jedná:      Ing. Jiří Formánek  
na základě:      statutární zástupce 

PP5 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Město Chrastava 

nám. 1. máje 1 
463 31 Chrastava 
IČ 00262871 

jménem kterého jedná:      Ing. Michael Canov  
na základě:      statutární zástupce 

PP6 
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Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 
IČ 00262978 

jménem kterého jedná:      Tibor Batthyány  
na základě:      statutární zástupce 

PP7 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19 
500 08 Hradec Králové 
IČ 42196451 

jménem kterého jedná:      Ing. Ludvík Řičář  
na základě:      statutární zástupce 

PP8 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Městský obvod Liberec – Vratislavice nad 

Nisou 
Tanvaldská 50 
463 11 Liberec 30 
IČ 00262978 

jménem kterého jedná:      Lukáš Pohanka  
na základě:      statutární zástupce 

PP9 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Statutární město Jablonec nad Nisou 

Mírové nám. 19 
467 51 Jablonec nad Nisou 
IČ 00262340 

jménem kterého jedná:      Ing. Petr Beitl  
na základě:      statutární zástupce 

PP10 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Město Lučany nad Nisou 
 Lučany nad Nisou 333 
 468 71 Lučany nad Nisou 
 IČ 00262455 
jménem kterého jedná:      Jiří Řešátko  
na základě:      statutární zástupce 

PP11 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Město Smržovka 
  Nám. T. G. Masaryka 6 
  468 51 Smržovka 
 IČ 00262579 
jménem kterého jedná:      Mgr. Marek Hotovec  
na základě:      statutární zástupce 

PP12 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Obec Nová Ves nad Nisou 
  Nová Ves nad Nisou 281 
 468 27 Nová Ves nad Nisou 
 IČ 00270571 
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jménem kterého jedná:      Milan Fiala  
na základě:      statutární zástupce 

PP13 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a,  
461 80 Liberec 2 
IČ 70891508 

jménem kterého jedná:      RNDr. Vít Příkaský  
na základě:      plné moci 

PP14 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Gmina Bogatynia 
  ul. Daszyńskiego 1 

59-920  Bogatynia 
 NIP 6151810987 

jménem kterého jedná:      Andrzej  Grzmielewicz  
na základě:      statutární zástupce 

PP15 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Gmina Miejska Zawidów 
 Plac Zwycięstwa 21/22,  

59-970 Zawidów 
NIP 6151806715  

jménem kterého jedná:      Robert Łężny 
na základě:      statutární zástupce 

PP16 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Gmina Sulików 
  ul. Dworcowa 5 
  59-975 Sulików 
  NIP 6151808708 
jménem kterého jedná:      Robert Starzyński  
na základě:      statutární zástupce 

PP17 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Gmina Siekierczyn 
  Siekierczyn 271 
  59-818 Siekierczyn 
  NIP 6131571769 
jménem kterého jedná:      Janusz Niekrasz  
na základě:      statutární zástupce 

PP18 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Gmina Olszyna 
  ul. Wolności 6  

59-830 Olszyna 
NIP 6131002876 

jménem kterého jedná:      Joanna Kuczerawy  
na základě:      statutární zástupce 

PP19 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Gmina Gryfów Ślaski 
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  Rynek 1,  
59-620 Gryfów Ślaski 
NIP 6161223228 

jménem kterého jedná:      Olgierd Poniźnik  
na základě:      statutární zástupce 

PP20 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Miasto i Gmina Mirsk 
  Pl. Wolności 39 
  59-630 MIRSK 
  NIP 6161008487 
jménem kterého jedná:      Andrzej Jasiński  
na základě:      statutární zástupce 

PP21 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 

Nysa 
  ul. 1 Maja,  

58-500 Jelenia Góra 
NIP 230530228 

jménem kterého jedná:      Piotr Roman  
na základě:      statutární zástupce 

PP22 
Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo):  Powiat Lubański 
 ul. Mickiewicza 2 
 59-800 Lubań 
       NIP 6131439691 
jménem kterého jedná:      Walery Czarnecki  
na základě:      statutární zástupce 

  

dále společně také „partneři“ č i jednotlivě „partner“ 
 

uzavírají tuto: 
 

Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko (dále jen „Dohoda“) 

 
 

- na základě příslušných ustanovení: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník 
Evropské unie L 347/320 z 20. prosince 2013 (dále jen „obecné nařízení“); 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 
Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259 z 20. prosince 2013;  

Příloha usnesneí č. 311/2016



Příručka pro žadatele programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, verze 1 Příloha č. 18 
 

 

                                                                 Strana 5 z 13 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, ze dne 17. prosince 2013 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 
347/289 z 20. prosince 2013 a 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, pro realizaci projektu uvedeného v § 1 této Dohody. 

 
§ 1 

Účel dohody 
 

(1)  Účelem této dohody je spolupráce na projektu Evropské územní spolupráce v rámci programu 
Interreg V-A Česká republika - Polsko1 Kolem kolem Jizerek, jak je uvedeno v projektové žádosti, 
jejíž nedílnou součástí je tato dohoda. 

 
(2)  . Dohoda je účinná do tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou 

výdaje na projekt uvedeny, Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi nebo do pěti let od 
zaslání závěrečné platby Vedoucímu partnerovi Platebním a certifikačním orgánem, podle toho co 
nastane později. 

 
 

§ 2 
Všeobecné povinnosti partnera 

 
(1)  Partner odpovídá za svoji část projektu a za to, že ji bude realizovat tak, jak bylo popsáno v 
projektové žádosti, a zároveň v souladu s případnými změnami schválenými Monitorovacím výborem či 
poskytovatelem dotace2, dle pravidel daných legislativou a dalšími předpisy, které upravují podmínky 
pro realizaci projektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 
 
(2)  Partner se zavazuje plnit své úkoly vztahující se k projektu svědomitě a v odpovídající lhůtě a 
bere na vědomí svou zodpovědnost za úspěšnou realizaci projektu. 
 
(3)  Partner odpovídá za svůj rozpočet až do výše částky, kterou se účastní na projektu a zavazuje se, 
že poskytne svůj díl spolufinancování.   
 
(3)  Partneři souhlasí s tím, že poskytovatel dotace/Společný sekretariát/Národní orgán3 bude oprávněn 

zveřejňovat, a to jakoukoliv formou a prostřednictvím jakéhokoliv média, včetně dálkového 
přístupu, následující informace:  

 
a) název Vedoucího partnera a Projektových partnerů, 
b) účel dotace, 
c) udělenou částku a podíl celkových nákladů projektu krytý tímto financováním, 
d) geografické umístění projektu, 
e) popis aktivit projektu. 
 
 

                                                 
1 Doplnit název projektu 
2Poskytovatelem dotace je Řídící orgán Programu, Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky  
3 Národním orgánem programu je Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky a jeho úkolem je 
poskytovat součinnost poskytovateli dotace, tedy Řídícímu orgánu programu při zajišťování jeho funkcí na území 
Polské republiky 
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§ 3 
Povinnosti partnera vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o projektu 

 
(1)  Partner se zavazuje při naplňování účelu dotace postupovat v souladu s programem Interreg V-A 

Česká republika - Polsko. 
 

(2)  V případě, že se dle pravidel popsaných v programové dokumentaci na projekt vztahuje podmínka 
udržitelnosti, partner se zavazuje udržitelnost zajistit ve vztahu ke své části projektu po dobu pěti let 
od data zaslání poslední platby Vedoucímu partnerovi Platebním a certifikačním orgánem. 
 

(3)  Partner se zavazuje po celou dobu dle odst. 2 s veškerým majetkem nabytým v rámci své účasti na 
realizaci projektu nakládat obezřetně a s náležitou péčí; partner se dále zavazuje, že tento majetek 
nebo jeho část po dobu dle odst. 2 nepřevede na někoho jiného a ani jej nezatíží zástavním právem 
nebo věcným břemenem, s výjimkou zajištění úvěru ve vztahu ke spolufinancování a 
předfinancování své části projektu a dalších případů, kdy na základě odůvodněné žádosti předložené 
prostřednictvím Vedoucího partnera poskytovatel dotace k převodu majetku nebo jeho zatížení 
právy třetích osob udělí písemný souhlas.  
 
 

(4)  Partner se zavazuje: 
 

a) v případě, že bude část aktivit realizovat na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb 
či stavebních prací, při výběru dodavatele a při uzavírání takových smluv postupovat v souladu 
s platnými národními právními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České republice 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
veřejných zakázkách“)a v Polské republice zákonem ze dne 29. ledna 2004 o veřejných zakázkách - 
Sb. zák. 2013.907 ve znění pozdějších předpisů). V případě českého partnera, kdy se pro danou 
veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle zákona o veřejných 
zakázkách, zavazuje se partner postupovat dle pravidel stanovených v Metodickém pokynu pro 
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 vydaném Ministerstvem pro místní 
rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci; 
 

b) v podmínkách jednotlivých výběrových řízení oznámit a ve smlouvách s dodavateli vzešlými 
z těchto výběrových řízení stanovit fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná 
souvislost jednotlivých faktur s projektem; 
 

c) pověřeným osobám kontrolorů oznámit datum zahájení výběrového řízení (posuzování nabídek) a 
umožnit jim účast na jednáních všech komisí, popř. jiných s výběrovým řízením souvisejících 
realizačních krocích a přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv podle odstavce 
a) tohoto článku. 
 

(5)  Partner se zavazuje při realizaci své části projektu a po dobu uvedenou v odstavci 2 tohoto 
paragrafu dodržovat platné předpisy upravující veřejnou podporu, ochranu životního prostředí a 
rovné příležitosti.  
 

(6)  Partner se zavazuje příslušným orgánům, tj. poskytovateli dotace, Kontrolorům, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Auditnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu a dalším 
národním kontrolním orgánům v jimi stanovených termínech poskytovat úplné, pravdivé informace 
a dokumentaci související s realizací jeho části projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným 
osobám výše uvedených orgánů do svých objektů a na své pozemky k ověřování plnění ustanovení 
rozhodnutí/smlouvy, a to nejen po celou dobu realizace projektu, ale i po dobu dle odst. 2 za účelem 
kontroly plnění rozhodnutí/smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. 
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(7)  Partner se zavazuje dodržet veškerá opatření a termíny stanovené oprávněnými orgány (podle 

předchozího odstavce) k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci jejich kontrolní činnosti. 
 

(8)  Partner se zavazuje účetní evidenci za svou část projektu vést odděleně od ostatního účetnictví 
v souladu s platnou národní legislativou upravující účetnictví a poskytovat z ní požadované údaje 
všem kontrolním orgánům, včetně orgánů uvedených v odst. 7. 
 

(9)  V případě, že partner není povinen vést účetnictví, povede pro svou část projektu v souladu 
s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby: 

 
a) příslušné doklady vztahující se k části projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu národní legislativy; 
 
b)  předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zajišťujícím trvanlivost údajů; 
 
c) uskutečněné příjmy a výdaje (s výjimkou výdajů vykazovaných formou zjednodušeného 
vykazování výdajů) byly vedeny analyticky, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, 
že se k dané části projektu vztahují. 
 

(10)  V případě, že partnerovi v souvislosti s realizací projektu vzniknou příjmy, je povinen snížit 
základ, ze kterého se vypočítá výše dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje, a to dle 
pravidel stanovených v Příručce pro žadatele a Příručce pro příjemce dotace. 
 

(11)  Partner se zavazuje zpracovat a předložit svému kontrolorovi: 
 

a) úplné a pravdivé průběžné zprávy o realizaci dílčí části projektu dle postupu uvedeného 
v Příručce pro příjemce dotace do 30 dní od konce každého monitorovacího období, která jsou 
definována v příloze rozhodnutí/smlouvy.  
 
b) úplnou a pravdivou závěrečnou zprávu o realizaci dílčí části projektu dle postupu uvedeného 
v Příručce pro příjemce dotace do 30 dní od data ukončení fyzické realizace projektu uvedeného v 
rozhodnutí/smlouvě. 
 
c) prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu vč. všech požadovaných účetních 
dokladů, které se k uskutečněným výdajům vztahují a to v termínech vyplývajících 
z Rozhodnutí/Smlouvy a Příručky pro příjemce dotace.  
 

(12)  Partner se zavazuje řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu a to od 
jejich vzniku minimálně až do konce účinnosti této dohody určené v § 1 odst. 2. V případě, že 
národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, zavazuje se 
ustanovení národní legislativy respektovat. 
 

Všichni partneři se zavazují realizovat propagační opatření dle projektové žádosti a v souladu s 
- prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví 

pravidla  pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde 
o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních 
nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro 
zaznamenávání a uchovávání údajů, 
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 

  
- v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 

2013o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
pro cíl Evropská územní spolupráce. 

 
(13)  Partner se zavazuje dodržovat veškeré další povinnosti související s realizací své části projektu, 

které jsou stanoveny v Příručce pro žadatele a Příručce pro příjemce dotace.  
 
 

 
§ 4 

Všeobecné povinnosti Vedoucího partnera 
 

Vedoucí partner bude plnit kromě všech povinností vyplývajících z §2 a §3 této dohody zejména 
následující povinnosti: 
 

a) nést odpovědnost za celkovou koordinaci realizace projektu a za tím účelem jmenovat 
projektového manažera,  
 
b) informovat ostatní partnery o schválení projektu Monitorovacím výborem a případných 
změnách nebo podmínkách z něj vyplývajících, 
 
c) přijímat rozhodnutí/uzavírat smlouvu s poskytovatelem dotace a informovat o tomto Projektové 
partnery a seznámit je v plném rozsahu s obsahem smlouvy/rozhodnutí, 
 
d) předkládat příslušnému kontrolorovi zprávy o realizaci projektu zpracované na základě dílčích 
zpráv obdržených od Projektových partnerů a schválených příslušnými kontrolory v termínech 
stanovených smlouvou/rozhodnutím, 
 
e) shromažďovat od jednotlivých Projektových partnerů prohlášení o uskutečněných výdajích za 
dílčí část projektu a osvědčení o způsobilosti výdajů, na jejich základě zpracovat a předložit 
kontrolorovi žádost o platbu za projekt v termínech stanovených rozhodnutím/smlouvou, 
 
f) pro každý finanční nárok, po obdržení prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
postoupit bez zbytečného odkladu prostředky jednotlivým Projektovým partnerům podle podílů 
stanovených v žádosti o platbu za projekt a to bankovním převodem bez uplatňování jakýchkoliv 
srážek nebo dalších zvláštních poplatků, 
 
g) neprodleně informovat Projektové partnery o jakékoliv skutečnosti, která má, popř. by mohla 
mít vliv na realizaci projektu, zejména bude systematicky posílat ostatním partnerům kopie zpráv o 
realizaci projektu předkládaných svému Kontrolorovi a bude partnery pravidelně informovat o 
veškeré relevantní komunikaci s orgány realizujícími program Interreg V-A Česká republika - 
Polsko. 
 
 

§ 5 
Všeobecné povinnosti projektového partnera 
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Projektový partner se zavazuje plnit povinnosti stanovené v §2a §3 této dohody, a dále se zavazuje: 
 

a) zmocnit Vedoucího partnera, aby ho zastupoval v právních úkonech vůči poskytovateli dotace 
při: 
 

i. kontrole a hodnocení projektové žádosti, 
ii. vydávání rozhodnutí/uzavírání smlouvy, 
iii.  realizaci projektu a čerpání dotace; 

 
b) předat Vedoucímu partnerovi dílčí zprávy o realizaci projektu (podrobný popis realizace dílčí 
části projektu) po jejich schválení příslušným kontrolorem, 
 
c) doručit Vedoucímu partnerovi osvědčení o způsobilosti výdajů vystavené kontrolorem 
v termínu stanoveném Vedoucím partnerem, 
 
d) okamžitě informovat Vedoucího partnera o jakékoliv skutečnosti, která má, popř. by mohla mít, 
vliv na realizaci projektu, 
 
e) neprodleně informovat Vedoucího partnera a poskytnout mu všechny potřebné podrobnosti, 
pokud se vyskytnou okolnosti, které by mohly ohrozit realizaci projektu. 

 

 

§ 6 
Odpovědnost při neplnění povinností  

 
(1)  V případě neplnění či porušení povinností uvedených v této dohodě konstatovaného příslušným 

oprávněným orgánem uvedeným v § 3 odst. 7, které bude mít za následek neoprávněné čerpání 
prostředků z rozpočtu EU, nebo porušení rozpočtové kázně, nese partner, který povinnosti nesplnil 
či porušil, veškeré finanční důsledky, které z dané situace vyplývají. Projektový partner je povinen, 
nastanou-li okolnosti podle předchozí věty, převést do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí 
příslušnou částku, která bude vyčíslena ze strany poskytovatele dotace či jiných orgánů 
provádějících kontrolu, Vedoucímu partnerovi, který ji neprodleně vrátí do rozpočtu programu 
Interreg V-A Česká republika - Polsko. 
 

(2)  V případě, že Projektový partner výše uvedenou povinnost převést požadovanou částku Vedoucímu 
partnerovi nesplní, může členský stát, kterému následkem tohoto jednání vznikne škoda, požadovat 
v souladu s příslušnými národními právními předpisy po Projektovém partnerovi náhradu této 
škody. 
 

(3)  V případě, že neplnění povinností ze strany Projektového partnera mají finanční následky pro 
financování projektu jako celku, může Vedoucí partner požadovat po daném partnerovi kompenzaci 
na krytí příslušné částky. 

 
 

§ 7 
Změny projektu v pr ůběhu realizace 

 
(1)  Jakákoliv žádost o pozměnění projektu předložená Vedoucím partnerem Společnému 

sekretariátu/Poskytovateli dotace musí být předem odsouhlasena Projektovými partnery. 
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(2)  Projektoví partneři musí Vedoucího partnera neprodleně informovat o veškerých změnách 
týkajících se projektu. Případné výdaje související s těmito změnami jsou uplatnitelné pouze po 
jejich odsouhlasení Vedoucím partnerem. 
 
 

§ 8 
Postoupení, právní nástupnictví  

 
(1)  Partner nemůže postupovat svá práva a povinnosti podle této dohody bez předchozího písemného 

souhlasu ostatních partnerů. Kromě toho v souladu s ustanoveními rozhodnutí/smlouvy může 
Vedoucí partner postupovat svá práva a povinnosti, jak jsou stanoveny v rozhodnutí/smlouvě, pouze 
po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace a Monitorovacího výboru programu 
Interreg V-A Česká republika - Polsko. 
 

V případě právního nástupnictví je partner povinen převést všechny povinnosti podle této dohody na 
právního nástupce. 

 
 

§ 9 
Volba práva 

 
(1)  Tato dohoda se řídí právem státu, v němž má Vedoucí partner sídlo v době uzavření dohody. 

 
(2)  V případě, že se dohoda s ohledem na odst. 1 tohoto paragrafu řídí českým právem, tak strany 

ujednávají, že právní vztahy podle této dohody se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 

§ 10 
Závěrečná ustanovení 

 
(1)  Tato dohoda vstupuje v účinnost okamžikem podpisu posledního z partnerů. Dohoda zaniká, pokud 

je zamítnuta projektová žádost, jejíž je dohoda součástí. 
 

(2)  Partneři prohlašují, že si text dohody pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez 
výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

 
 
Vedoucí partner:    Euroregion Nisa 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
 
Místo, datum a podpis:        
 
PP1 
Projektový partner: Město Frýdlant 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dan Ramzer 
 
Místo, datum a podpis:        
 
PP2 
Projektový partner: Město Hrádek nad Nisou 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Josef Horinka 
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Místo, datum a podpis:        
 
PP3 
Projektový partner: Obec Chotyně 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jana Mlejnecká 
 
Místo, datum a podpis:        
 
PP4 
Projektový partner: Obec Bílý Kostel nad Nisou 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Formánek 
 
Místo, datum a podpis:      

PP5 
Projektový partner: Město Chrastava 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Michael Canov 
 
Místo, datum a podpis:      

PP6 
Projektový partner: Statutární město Liberec 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Tibor Batthyány 
 
Místo, datum a podpis:        
 
PP7 
Projektový partner: Lesy České republiky, s.p. 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Ludvík Řičář 
 
Místo, datum a podpis:      

PP8 
Projektový partner: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Lukáš Pohanka 
 
Místo, datum a podpis:      

PP9 
Projektový partner: Statutární město Jablonec nad Nisou 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Beitl 
 
Místo, datum a podpis:        
 
PP10 
Projektový partner: Město Lučany nad Nisou 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jiří Řešátko 
 
Místo, datum a podpis:      

PP11 
Projektový partner: Město Smržovka 
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Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Marek Hotovec 
 
Místo, datum a podpis:        
 
PP12 
Projektový partner: Obec Nová Ves nad Nisou 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Milan Fiala 
 
Místo, datum a podpis:      

PP13 
Projektový partner: Liberecký kraj 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: RNDr. Vít Příkaský 
 
Místo, datum a podpis:      

PP14 
Projektový partner: Gmina Bogatynia 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Andrzej  Grzmielewicz 
 
Místo, datum a podpis:      

PP15 
Projektový partner: Gmina Miejska Zawidów 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Agnieszka Roczon 
 
Místo, datum a podpis:      

PP16 
Projektový partner: Gmina Sulików 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Robert Starzyński 
 
Místo, datum a podpis:        
 
PP17 
Projektový partner: Gmina Siekierczyn 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Janusz Niekrasz 
 
Místo, datum a podpis:      

PP18 
Projektový partner: Gmina Olszyna 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Leszek Leśko 
Místo, datum a podpis:      

PP19 
Projektový partner: Gmina Gryfów Ślaski 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Olgierd Poniźnik 
 
Místo, datum a podpis:        
 
PP20 
Projektový partner: Miasto i Gmina Mirsk 
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Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Andrzej Jasiński 
 
Místo, datum a podpis:      

PP21 
Projektový partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Piotr Roman 
 
Místo, datum a podpis:      

PP22 
Projektový partner: Powiat Lubański 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Walery Czarnecki 
 
Místo, datum a podpis:        
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SMLOUVA O DÍLO  
na vypracování projektových prací na dílo  

„Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen 

občanský zákoník) 
 
Č. smlouvy objednatele : 0007/../0016 
Č. smlouvy zhotovitele : ……… 

ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech této smlouvy zastoupen: Mgr. Janem Korytářem, 
náměstkem primátora 

IČO:  00262978 
DIČ:  CZ00262978 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 4096142/0800 
 

1.2 Zhotovitel:  

  
sídlo:  
zastoupený:  
IČO:   
DIČ:  
Bank. spojení:  
Č. účtu:   

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných pracovních a právních vztahů 
mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění zpracování projektové přípravy díla v rozsahu 
specifikovaném v článku 3 této smlouvy.  

 

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je projektová příprava díla „Projektová příprava projektu 
Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“, která bude vytvořena na základě 
studie a požadavků objednatele. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 
pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 

 
a. Dokumentace pro vydání stavební povolení /dále jen DSP/; 
b. Dokumentace pro provádění stavby /dále jen DPS/; 
c. BOZP zpracování dle novelizace zákona účinného od 1. 5. 2016 
d. Autorský dozor v průběhu stavby /dále jen AD/. 
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Dokumentace DSP a DPS bude každá zpracována v 7 tištěných paré + 1 x CD v otevřených formátech 
DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF. Jako součást projektové dokumentace bude dodán ve dvojím 
vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení projektových prací pro výše uvedené dílo v tomto 
rozsahu:  

DSP - Dokumentace pro vydání stavební povolení  
Dokumentace pro vydání stavební povolení pro definovaný rozsah stavebního programu bude 
zpracována pro výše uvedené stavby v rozsahu a členění dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude 
pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v cenové 
hladině r. 2015 (2016) a platný energetický průkaz na navrhované řešení.  

DPS – Dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle novelizované Přílohy č. 6 k vyhlášce 
499/2006 Sb. včetně položkového výkazu výměr a v souladu s požadavky Zákona o veřejných 
zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Mimo zkompletované pare projektové 
dokumentace bude pouze pro potřeby zadavatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky 
ÚRS v cenové hladině r. 2013 (oceněný výkaz výměr bude předložen i 1x elektronicky ve 
formátu xc4). Dokumentace pro provedení stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a 
služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li 
daný výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

BOZP - Součástí DSP bude stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi  
Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. 

AD - Autorský dozor  
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby a projektu KINO na třetí 
(předpoklad v období po dobu trvání stavby dle harmonogramu). 

 
 

4.2       Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby  
a. Jednotlivé části staveb areálů budou členěny do stavebních objektů a provozních souborů. 
b. Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci AD, součástí není 

vlastní inženýrská činnost. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 
požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, 
a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo zadavatelem.  

c. Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zaměření. 
d. Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 

zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy 
zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace. 

e. Vykonat předprojektové práce, které jsou časové náročné z hlediska projednání u DOSS 
(dotčené orgány státní správy).  
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f. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné požadavky orgánů státní a 
veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti jednotlivých projektů, a to ve lhůtách 
stanovených těmito orgány nebo zadavatelem.  

 

g. Zatřídění prací dle kódu CPV 

� Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
� Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71242000-6 
� Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 
� Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu  71246000-4 
� Technicko – inženýrské služby 71300000-1  
� Stavební dohled  715200009 
� Technické projektování      71320000-7 
� Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací    71322000-1 
 

4.3 Licenční ujednání 
 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1. této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace je autorským dílem architektonickým včetně díla 
urbanistického (dále jen „Dílo“).  

 
b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva 

Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase 
neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným 
dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

 
c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 

odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  
 
d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 
 
e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

 
f)  Zhotovitel se zavazuje spolupracovat na realizaci všech dalších projektových fází se 

zhotovitelem Architektonické studie. Budoucí spolupráce bude zajištěna smluvně. Smluvní 
vztah mezi zhotovitelem STS a zhotovitelem projektové dokumentace je výhradně 
v kompetenci uvedených stran.  

 

Čl. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ – SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY 

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

      
a. DSP – Dokumentace pro vydání stavební povolení               do 45 dnů od podpisu smlouvy 
b. DPS – Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby             do 60 dnů od podpisu smlouvy 
c. BOZP zpracování dle novelizace zákona účinného  

od 1. 5. 2016                   do 60 dnů od podpisu smlouvy 
d.   AD – autorský dozor        po dobu výstavby dle harmonogramu stavby 
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Činnost  Termín odevzdání Doba plnění (počet dní) 
DSP   
DPS   

 
5.2 Místem plnění je Statutární město Liberec, Odbor strategického rozvoje a dotací, 

nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59 
 

Čl. 6 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

6.1 Cena za předmět plnění specifikovaný v Čl. 3. je stanovena na základě podrobného vymezení 
předmětu plnění zakázky a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu 
a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

 

 

Činnost  Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 
DSP    
DPS    
AD    
BOZP    
CELKEM    

 

 

6.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla. 

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o 
dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve 
skutečné výši dle zákona O dani z přidané hodnoty v platném znění. 

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji 
překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být měněna pouze v souvislosti se 
změnou DPH.  Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

6.5 Objednatel je si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a 
v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
 

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na 
základě daňových dokladů (dílcích faktur) vystavené zhotovitelem po dokončení a předání dílčích 
činností dle čl. 3.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy 
objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu ,,Projektová příprava 
projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ , dále musí obsahovat 
číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem  -  částku k úhradě. 

7.2 V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
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7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.1 
pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

 

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu č. 5 
smlouvy.  

8.2 Autorský dozor bude zhotovitelem zajišťován do převzetí stavby objednatelem, včetně 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 
stanovených smlouvou.  

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s 
objednatelem.  

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 
min. 5 let od uvedení stavby do provozu.  

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 
s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu 
s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými 
podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru 
projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace 
odpovědným zástupcům objednatele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek.  

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, 
tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
díla a poskytnout jim součinnost.    

9. 10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
finančního ukončení projektu, minimálně však do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy.   

9. 11 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a 
finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 
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způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny 
plnění a/nebo smluvní pokuty). 

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace, kterým je 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.  
 

Čl. 10. VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 
10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.  

10.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 

10.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 
zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

10.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla.  

 

Čl. 11. ZÁRUKY 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo 60 měsíců ode dne předání díla. 
Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla v dohodnutém 
termínu. 

11.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného uplatnění 
vady.  

 

Čl. 12. SMLUVNÍ POKUTY 
12.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty 
sjednané) takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, bez 
omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1000,- Kč, a to i opakovaně bez 
omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny původně (na 
základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu 
škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10.000,- Kč. 

d) V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení 
dojde ke krácení dotace či k ne uznatelnosti výdajů objednatele, vzniká objednateli nárok na 
smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v 
důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli. 

e) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na 
objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

12.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
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Čl. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

13.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 
s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat 
v zúženém rozsahu. 

 

Čl. 14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

14.2.1 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 
v desetidenním předstihu. 

14.2.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

14.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

14.3.1 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

14.4 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

 

Čl. 15. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
15.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

15.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

15.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. 

15.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.  

 
 

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

   
            (objednatel) 

 
 (zhotovitel) 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 

v platném znění (dále jen zákon) 
 

„Projektová p říprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. 
p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

a ve věcech zadávání této zakázky Mgr. Janem Korytářem, náměstek primátora pro 
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

 

 

 
Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 
 
 
 
 
 

duben 2016 
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Preambule: 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci 
výběrového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však 
zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona. 
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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

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

 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je Mgr. Jan 
Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku strategický rozvoj a dotace. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací, tel: +420 485 243  584, e-mail: horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Petr Machatý, referent oddělení správy 
objektů a zařízení, pověřen zastupováním funkce vedoucího oddělení správy objektů a zařízení, 
tel. +420 485 243 427, e-mail: machaty.petr@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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci 
„Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. 
Frýdlantská““, v rozsahu: 

• dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) dle zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; dle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., podle které je součástí DSP rovněž „Průkaz 
energetické náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb. a souvisejících předpisů. 

 

• dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též soupis prací). 

 

• součástí DSP bude stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. 

 

Dokumentace DSP a DPS bude každá zpracována v 7 tištěných paré + 1 x CD v otevřených 
formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF. Jako součást projektové dokumentace bude 
dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Před samotným zpracováním projektové dokumentace je nutné důsledně se seznámit 
s  „Architektonickou studií “ (dále jen "STS")od Ing. arch. Ondřeje Pleštila, Ph.D. (viz příloha č. 
8 ZD). 

Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

• Zaměření skutečného stavu dotčených prostor a objektu; 
• Statické posouzení budovy, včetně podlah a konstrukcí krovu, návrh řešení; 
• Stavební profese dle požadavků nových dispozic; 

• Požárně bezpečnostní řešení stavby; 

• Zdravotně technické instalace, řešení dozvuků; 

• Silnoproudé elektroinstalace, výpočet osvětlení; 
• Slaboproudé elektroinstalace (DT, DATA, EPS, EZS); 

• Vytápění a regulace; 
• Vzduchotechnika, případně požární vzduchotechnika; 

• Vybavení interiéru, včetně řešení dozvuků, systém generálního klíče  
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• Průkaz energetické náročnosti budovy; 
• Výkaz výměr; rozpočet, zatřídění do majetkových skupin dle rozpočtové skladby; 

• Návrh časového harmonogramu, členěná na jednotlivá řemesla, s týdenním rozsahem; 

• Vyjádření všech dotčených orgánů včetně vyjádření odboru památkové péče a včetně 
stavebního povolení   

• Soupis prací 
• Divadelní a kino technika + osvětlení 

• PD rekonstrukce přípojek – ( kompletní nové přípojky) 

• Varianty řešení hydroizolací objektu ( vč. odborného návrhu sanace) 

• Zábory pro zařízení staveniště  

• Dočasné zábory pozemků pro plán organizace výstavby 

• Dopravní omezení vyplývající ze záboru pozemků 

Součástí cenové nabídky jsou i náklady na provedení průzkumných sond do souvrství podlah a 
střechy, minimálně v počtu dva a dva ks pro specifikaci materiálového složení konstrukcí. 
Zodpovědný projektant ručí za to, že prokazatelně přezkoumá všechna úskalí, tak aby při 
realizaci nedošlo k navýšení ceny stavebních prací. Při realizaci návrhu bude postupováno 
s ohledem a v souladu s výsledky podrobných průzkumů, předpisem projektanta, případně 
statika. 

Nedílnou součástí plnění je také: 

- zajištění autorského dozoru a participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

- spolupráce při výběru zhotovitele na provedení stavebních prací k projektu zahrnující: 

� Součinnost při zpracování podkladů k formulaci závazných technických kvalifikačních 
podmínek pro výběr zhotovitele stavby při kompletaci zadávací dokumentace.  

� Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od jejich obdržení od zadavatele, 

� Účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce vždy v termínu 
stanoveném procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že dodavatel bude 
na jednání zadavatelem písemně pozván alespoň 5 dnů předem, 

� Vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku 
na výběr zhotovitele stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace do 5 dnů ode dne obdržení písemné žádosti zadavatele, 

� Posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do 5 dnů ode dne 
obdržení písemné žádosti zadavatele. 

Dispoziční řešení navrhované stavby bude minimálně 2x za účasti zástupce zadavatele, 
zástupce uživatele a zástupce uchazeče osobně konzultováno při místním šetření. Při prvním 
místním šetření budou zpracovatelem projektu předloženy dvě varianty dispozičního řešení 
stavby. Je možné se inspirovat poskytnutou studií (viz příloha č. 8 ZD). 

Příloha usnesení č. 313/2016



 
 

Stránka 7 z 17 

 
 

Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a 
ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby. 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „KINO³“ ,  spolufinancovaného ze 
zdrojů Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020  a rozpočtu 
SML v rámci opat ření Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního 
a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projekt ů.  

Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro 
získání dotace z programu Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–
2020 a pro následné vyhlášení veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla v souladu 
s požadavky programu.  

2. 1. Předpokládané a maximální ceny zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1 793 000,- Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovuje celkovou maximální nabídkovou cenu 1 793 000,- 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, 
nabídka tohoto uchazeče bude vyřazena a zadavatel takového uchazeče z další účasti 
výběrového řízení vyloučí. 

Uchazeč předloží úplnou cenovou nabídku, která musí zahrnovat veškeré položky, nutné pro 
zhotovení komplexního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě dle platných příslušných norem 
a zákonů, týkající se předmětu díla viz bod 2. 2. 

2. 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 
charakterem a rozsahem zakázky.  
 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla, ručí za bezchybnost, která je nutná pro realizování následné 
rekonstrukce a za využití bezproblémovosti  dostupných dotačních titulů.  

2. 3. Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

� Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
� Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71242000-6 
� Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 
� Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu  71246000-4 
� Technicko – inženýrské služby 71300000-1  
� Stavební dohled  71520000-9 
� Technické projektování      71320000-7 
� Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací   71322000-1 
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3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: KINO VARŠAVA, Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1  

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky v den podpisu smlouvy o dílo.  

Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem a shromažďováním podkladů. 

Termíny dokončení a předání jednotlivých fází projektové dokumentace budou uvedeny v 
závazném návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 ZD): 

• předání DSP maximálně do 45 dnů od podpisu smlouvy 
(vč. zajištění a podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy) 

• předání DPS maximálně do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo a to v případě 
kladných stanovisek dotčených orgánů. Jestliže bude nutné zpracování připomínek 
(podmínek jednotlivých účastníků řízení) a jejich promítnutí do příslušného stupně 
projektové dokumentace (například Stavebního úřadu, Životní prostředí), bude termín 
po dohodě obou stran prodloužen o čas potřebný na vyřízení připomínek a požadavku. 
Zhotovitel bude DSP projednávat průběžně s dotčenými orgány.  

• Vyjádření všech dotčených orgánů včetně vyjádření odboru památkové péče a včetně 
stavebního povolení – zadavatel požaduje zajištění stavebního povolení nejpozději do 
24. 8. 2016; 

 
Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se s problematikou 
plnění mohou seznámit tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a 
další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. 
 
Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola 12. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY A 
KONZULTACE . 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

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

5. 1. Základní kvalifikač ní předpoklady  

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, analogicky 
dle § 53 odst. 1 zákona a to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).  
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5. 2. Profesní kvalifikační předpoklady  

Analogicky dle § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady 
v následujícím rozsahu: 

  

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

• uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (vázaná 
živnost Projektová činnost ve výstavbě a zároveň živnost volná Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obor činností: 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků). 

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

Osoba disponující osvědčením o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“ (zodpovědný 
projektant), která prostřednictvím uchazeč zabezpečuje odbornou způsobilost dle výše 
uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné vedení 
zakázky. Tato osoba musí být tedy shodná s osobou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo 
jako zodpovědný projektant. 

 

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

5. 3. Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 56 
odst. 2 zákona v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 
v posledních 3 letech, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: 

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

přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 
veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

Příloha usnesení č. 313/2016



 
 

Stránka 10 z 17 

 
 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který výše uvedeným způsobem doloží doklady 
o realizaci následujících obdobných zakázek: 

• alespoň 3 zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni DSP pro 
rekonstrukci budov občanské vybavenosti s objemem investičních nákladů 
projektované stavby (stavební náklady projektovaného objektu) každé z nich min. 56 
mil.,- Kč  bez DPH a 

• alespoň 2 zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni DPS pro 
rekonstrukci budov občanské vybavenosti s objemem investičních nákladů 
projektované stavby (stavební náklady projektovaného objektu) každé z nich min. 56 
mil. K č bez DPH. 

 

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

5. 4. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

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

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

• Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, 
budou tyto dokumenty zadavatelem uznány. 

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

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

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

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

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn 
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

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

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

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

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

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

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

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

6. POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

6. 1. Součástí nabídky musí být rovněž:  

1. prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel 
zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se 
na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela 
na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení 
uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný 
subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 ZD). 

2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace 
a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších 
informací, které souvisejí s výběrovým řízením (viz příloha č. 4 ZD). 

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou 
zakázkou (viz příloha č. 6 ZD). 

4. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele (viz příloha č. 6 ZD). 

5. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek (viz příloha č. 6 ZD). 

7. SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 

Zadavatel analogicky dle § 44 odst. 6 zákona nevylučuje možnost plnit veřejnou zakázku 
prostřednictvím subdodavatele. 
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Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů 
uvedených v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu 
této veřejné zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý 
z kvalifikačních předpokladů. Seznam VŠECH subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu 
nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

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 subdodavatel 
se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. 
Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace 
ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.  

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

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto 
ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena na 
titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH 
platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH.  

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré 
související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.  

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny 
nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je zpracován 
ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD) a který 
musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě 
těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči, termínu dokončení a 
předání díla, ceny díla a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  
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Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc, podpisový vzor).  

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

Platební podmínky  
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

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

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

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 kritéria hodnocení, 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.  

11. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 
výběrového řízení a končí dnem 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 podání 
nabídek komise neotevírá. 

• Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími 
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.  
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• Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat 
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání 
kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude 
obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy 
měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 

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

• Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT“. Na 
obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení 
nabídky. 

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

 

Nabídka bude členěna následně: 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou 
cenu a termíny plnění předmětu díla 

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a 
celkového počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace (viz příloha č. 2 ZD) 
E. Návrh smlouvy 
F. Čestná prohlášení (viz bod 6. ZD) 
G. Přehled subdodavatelů 
H. Přílohy (nepovinné) 

11. 1. Zadávací lhůta 

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

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 
min. do konce této zadávací lhůty. 
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11. 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. Otevírání 
obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

12. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné 
dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK 
(https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na 
adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí doručena nejpozději 4 pracovní 
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem dodavatelům a zároveň 
budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

2. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne xx. duben 2016 od 09:00 hod. Místo srazu zájemců 
je před hlavním vstupem Kina Varšavy, Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1 

• Kontaktní osobou zadavatele ve věci prohlídky je  pan Petr Machatý, tel.: 734 686 250.  

• Za každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci. 

13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

• Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

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

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

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

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

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

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

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

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

• Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

• Zadavatel komunikuje s dodavateli primárně prostřednictvím datových schránek 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

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

 
 
 
 
 

Za zadavatele:  .......................................... 
Mgr. Jan Korytář 

náměstek primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 
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  Příloha č. 1  

 

Titulní list nabídky 
podané v rámci zakázky malého rozsahu: 

 

„Projektová p říprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. 
p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ 

 
Zadavatel:  STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
Sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
DIČ:  CZ00262978 
Zastoupený:  Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora 
 

Uchazeč:   

IČ:  

DIČ:  

Sídlo (místo podnikání a 
bydliště) uchazeče:  

 

Adresa pro doručování (liší-li se 
od sídla uchazeče):  

 

Statutární orgán uchazeče:   

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za uchazeče: 

 

Zápis v obchodním rejstříku (či 
jiné evidenci): 

 

Telefon, fax,(e-mail):  

Bankovní spojení:   

 
  

Nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH …………………………………… 
DPH …………………………………… 
Nejvýše přípustná nabídková cena vč. DPH …………………………………… 

 
Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací 
dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické 
nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné 
zakázky.  
  
V ............................   dne .....................      

 
 

............................................................................ 
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  

jménem či za uchazeče (razítko) 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle 

zákona 
 

Název veřejné zakázky: 

 

„ Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. 
p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ 

 

Identifikač ní údaje zadavatele:  

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
IČ: 00262978 
Adresa sídla: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec – Staré Město 

 

Identifikač ní údaje uchazeče: 

 

Obchodní firma/název:       
IČ:       
Adresa sídla:       
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za uchazeče: 

      

 
 
1. Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní 

kvalifikač ní předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona v platném znění ke dni podání nabídek. 

 

2. Dále místopřísežně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž 
profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 zákona požadované zadavatelem v zadávací 
dokumentaci a před podpisem smlouvy předložím minimálně kopie originálů těchto dokladů: 

a) výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence;  

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci; (vázaná živnost Projektová činnost ve výstavbě a zároveň živnost 
volná Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – 
obor činností: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků).  

c) dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 
nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle § 5 odst. 3 
písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 
pozemní stavby.   
 
Osoba disponující osvědčením o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“ (zodpovědný 
projektant), která prostřednictvím uchazeč zabezpečuje odbornou způsobilost dle výše 
uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné vedení 
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zakázky. Tato osoba musí být tedy shodná s osobou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo 
jako zodpovědný projektant. 
 

3. Dále prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž 
technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 56 zákona stanovené zadavatelem v zadávací 
dokumentaci a před podpisem smlouvy předložím požadované doklady, a to: 

- seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, v 
němž budou uvedeny alespoň následující údaje: 

• název objednatele, 

• předmět obdobné služby, 

• finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH 

• doba plnění významné služby, 

• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit, 

přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 
veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který výše uvedeným způsobem doloží doklady o 
realizaci následujících obdobných zakázek: 

• alespoň 3 zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni DSP pro 
rekonstrukci budov občanské vybavenosti s objemem investičních nákladů projektované stavby 
(stavební náklady projektovaného objektu) každé z nich min. 56 mil.,- Kč  bez DPH a 

• alespoň 2 zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni DPS pro 
rekonstrukci budov občanské vybavenosti s objemem investičních nákladů projektované stavby 
(stavební náklady projektovaného objektu) každé z nich min. 56 mil. Kč bez DPH.      

 

Uchazeč, se kterým má být na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřena 
smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli minimálně kopie originálů 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje 
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy (viz Směrnice rady 3RM odd. B, kap. 3, čl. 3.14, 
odst. 2). 
 
 
V        dne        
 

 
............................................................................ 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za uchazeče (razítko) 
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 Příloha č. 4  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČ E 
 
 
 
 
Já (my), níže podepsaný (-í) statutární zástupce (-i) uchazeče (společnosti): 

název společnosti 

sídlo 

IČ 

 
 
čestně prohlašuji (-eme), že: 
 
souhlasím (-e) v souladu se „Směrnicí k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ se 

zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy a všech jejích 

dodatků a dalších informací, které souvisejí s výběrovým řízením. 

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

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem 
či za uchazeče (razítko) 
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 Příloha č. 5   

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČ E 
 
 
 
 
Já (my), níže podepsaný (-í) statutární zástupce (-i) uchazeče (společnosti): 

název společnosti 

sídlo 

IČ 

 
 
čestně prohlašuji (-eme), že: 
 
na zpracování nabídky dodavatele se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu 

projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako 

subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud 

nabídku podává sdružení dodavatelů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení 

ani žádný subdodavatel dodavatele. 

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

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem 
či za uchazeče (razítko) 
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* uchazeč zaškrtne, popřípadě vyplní body a) a  b) tohoto prohlášení dle skutečnosti 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 
 
Místopřísežně prohlašuji, že: 
 

a) * 

 nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,  

 (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich 
seznam), 
uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona:* 

 
………………………………………..  
 
………………………………………..  (doplní uchazeč) 

 
 

b) * 

 nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, 

 
 uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu:* 

 
………………………………………..  
 
………………………………………..  (doplní uchazeč, je-li akciovou společností) 

 
 

c)  

jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. 

 
 
 
 

V ………………………… dne: …………………….. 
 

 
 
 

…………………...………………………… 
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem či za uchazeče (razítko) 

Příloha usnesení č. 313/2016



Příloha č. 7    

 

Přehled subdodavatelů 
v rámci zakázky malého rozsahu: 

 

„Projektová p říprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. 
p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ 

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ (u FO rovněž RČ )  

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného a 
procentuálního rozsahu 
plnění: 

 

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ (u FO rovněž RČ )  

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného a 
procentuálního rozsahu 
plnění: 

 

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ (u FO rovněž RČ )  

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného a 
procentuálního rozsahu 
plnění: 

 

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

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem  
či za uchazeče (razítko) 

Příloha usnesení č. 313/2016
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OZN. NÁZEV

01

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

02

03

04

05

06

07 FASÁDA Z FRÝDLANTSKÉ ULICE

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:250, 1:2000, 1:5000
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VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU:MĚŘÍTKO:VYDÁNÍ VÝKRESU:

PROJEKT: ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍK:

FÁZE:MÍSTO: DATUM:

ADRESA:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STUDIE STAVBY (STS)

VLČÍ VRCH 672, LIBEREC 15, 460 15
TELEFON:  +420 776 790 731

EMAIL: ondrej.plestil@gmail.com

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

BŘEZEN 2016MÍSTO:  S.P.Č. 485, K. Ú. LIBEREC
FRÝDLANTSKÁ 285/16, 460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE 1/1,
460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

KONTAKTNÍ OSOBA: +420 485 243 132

EMAIL: korytar.jan@magistrat.liberec.cz

 ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413

AUTOŘI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

MGR. PETR HUBÁČEK, ING. ARCH. ZUZANA KOŇASOVÁ,
ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413, ING. ARCH. JIŘÍ ŽID, ČKA 4453

KULTURNÍ CENTRUM KINO VARŠAVA V RÁMCI PROJEKTU KINO NA TŘETÍ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

MGR. JAN KORYTÁŘ, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

1:2000, 1:5000, 1:25006.04.16 1KOORDINAČNÍ SITUACE A ŠIRŠÍ VZTAHY

TENTO PROJEKT JE POKRAČOVÁNÍM A NAVÁZÁNÍM NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA
VARŠAVA - 1. ETAPA, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN STEJNÝMI AUTORY. K 1. REALIZACI 1.
ETAPY DOŠLO NA PŘELOMU LET 2014-15.
TENTO PROJEKT ("DÍLO"), JE DÍLEM AUTORSKÝM A JE S NÍM NUTNÉ NAKLÁDAT PODLE
AUTORSKÉHO ZÁKONA. PŘED JEHO DALŠÍM UŽITÍM V NÁSLEDNÝCH FÁZÍCH PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JE NUTNÉ S AUTORY VYPOŘÁDAT JEJICH AUTORSKÁ PRÁVA A PONECHAT
MOŽNOST AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI DÍLA.
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NÁVRH

STAV

VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU:MĚŘÍTKO:VYDÁNÍ VÝKRESU:

06.04.161.PP - PŮDORYS SKLEPA 1:100 2

TENTO PROJEKT JE POKRAČOVÁNÍM A NAVÁZÁNÍM NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA
VARŠAVA - 1. ETAPA, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN STEJNÝMI AUTORY. K 1. REALIZACI 1.
ETAPY DOŠLO NA PŘELOMU LET 2014-15.
TENTO PROJEKT ("DÍLO"), JE DÍLEM AUTORSKÝM A JE S NÍM NUTNÉ NAKLÁDAT PODLE
AUTORSKÉHO ZÁKONA. PŘED JEHO DALŠÍM UŽITÍM V NÁSLEDNÝCH FÁZÍCH PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JE NUTNÉ S AUTORY VYPOŘÁDAT JEJICH AUTORSKÁ PRÁVA A PONECHAT
MOŽNOST AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI DÍLA.

PROJEKT: ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍK:

FÁZE:MÍSTO: DATUM:

ADRESA:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STUDIE STAVBY (STS)

VLČÍ VRCH 672, LIBEREC 15, 460 15
TELEFON:  +420 776 790 731

EMAIL: ondrej.plestil@gmail.com

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

BŘEZEN 2016MÍSTO:  S.P.Č. 485, K. Ú. LIBEREC
FRÝDLANTSKÁ 285/16, 460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE 1/1,
460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

KONTAKTNÍ OSOBA: +420 485 243 132

EMAIL: korytar.jan@magistrat.liberec.cz

 ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413

MGR. JAN KORYTÁŘ, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

AUTOŘI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

MGR. PETR HUBÁČEK, ING. ARCH. ZUZANA KOŇASOVÁ,
ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413, ING. ARCH. JIŘÍ ŽID, ČKA 4453

KULTURNÍ CENTRUM KINO VARŠAVA V RÁMCI PROJEKTU KINO NA TŘETÍ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ
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KONSTRUKCE STAV
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NÁVRH:

KONSTRUKCE NÁVRH

KONSTRUKCE NÁVRH

BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁVRH

MOBILIÁŘ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ NÁVRH

BOURÁNÍ:

KONSTRUKCE BOURANÉ

LEGENDA:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
2MČ.M. NÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

 001 CHODBA 01     8.44

 002 SKLEP 01    10.31

nová betonová podla 003 SKLAD 01     6.07

nová betonová podla 004 SKLAD 02     7.48

nová betonová podla 005 CHODBA 02     8.56

nová betonová podla 006 SKLAD 03    20.53

nová betonová podla 007 SKLAD 04    17.90

nová betonová podla 008 SKLAD 05    33.25

nová betonová podla 009 STROJOVNA VZT    15.09

nová betonová podla 010 TECHN. MÍSTNOST     6.51

nová betonová podla 011 CHODBA + RESPIRIUM    12.30

keramická dlažba 012 WC MUŽI    11.76

keramická dlažba 013 WC ŽENY    11.76

keramická dlažba 014 WC IMOBIL     3.98

keramická dlažba 015 WC     1.85
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NÁVRH

STAV

VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU:MĚŘÍTKO:VYDÁNÍ VÝKRESU:

06.04.161.NP - PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1:100 3

TENTO PROJEKT JE POKRAČOVÁNÍM A NAVÁZÁNÍM NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA
VARŠAVA - 1. ETAPA, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN STEJNÝMI AUTORY. K 1. REALIZACI 1.
ETAPY DOŠLO NA PŘELOMU LET 2014-15.
TENTO PROJEKT ("DÍLO"), JE DÍLEM AUTORSKÝM A JE S NÍM NUTNÉ NAKLÁDAT PODLE
AUTORSKÉHO ZÁKONA. PŘED JEHO DALŠÍM UŽITÍM V NÁSLEDNÝCH FÁZÍCH PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JE NUTNÉ S AUTORY VYPOŘÁDAT JEJICH AUTORSKÁ PRÁVA A PONECHAT
MOŽNOST AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI DÍLA.

PROJEKT: ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍK:

FÁZE:MÍSTO: DATUM:

ADRESA:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STUDIE STAVBY (STS)

VLČÍ VRCH 672, LIBEREC 15, 460 15
TELEFON:  +420 776 790 731

EMAIL: ondrej.plestil@gmail.com

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

BŘEZEN 2016MÍSTO:  S.P.Č. 485, K. Ú. LIBEREC
FRÝDLANTSKÁ 285/16, 460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE 1/1,
460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

KONTAKTNÍ OSOBA: +420 485 243 132

EMAIL: korytar.jan@magistrat.liberec.cz

 ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413

MGR. JAN KORYTÁŘ, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

AUTOŘI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

MGR. PETR HUBÁČEK, ING. ARCH. ZUZANA KOŇASOVÁ,
ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413, ING. ARCH. JIŘÍ ŽID, ČKA 4453

KULTURNÍ CENTRUM KINO VARŠAVA V RÁMCI PROJEKTU KINO NA TŘETÍ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ
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KONSTRUKCE NÁVRH
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BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁVRH

MOBILIÁŘ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ NÁVRH

BOURÁNÍ:

KONSTRUKCE BOURANÉ

LEGENDA:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
2MČ.M. NÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

 101 ZÁDVEŘÍ     7.30

 102 SKLAD 01     1.70

 103 FOYER    99.48

 104 PROMÍTACÍ KABINA    22.84

 105 WC PERSONÁL     1.46

 106 WC IMOBIL     4.59

 107 PŘÍPRAVNA KAVÁRNY    17.62

 108 SKLAD KAVÁRNY    15.14

 109 SÁL   242.98

 110 MINISKLAD     2.49
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NÁVRH

STAV

VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU:MĚŘÍTKO:VYDÁNÍ VÝKRESU:

06.04.162.NP - PŮDORYS PATRA 1:100 4

TENTO PROJEKT JE POKRAČOVÁNÍM A NAVÁZÁNÍM NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA
VARŠAVA - 1. ETAPA, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN STEJNÝMI AUTORY. K 1. REALIZACI 1.
ETAPY DOŠLO NA PŘELOMU LET 2014-15.
TENTO PROJEKT ("DÍLO"), JE DÍLEM AUTORSKÝM A JE S NÍM NUTNÉ NAKLÁDAT PODLE
AUTORSKÉHO ZÁKONA. PŘED JEHO DALŠÍM UŽITÍM V NÁSLEDNÝCH FÁZÍCH PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JE NUTNÉ S AUTORY VYPOŘÁDAT JEJICH AUTORSKÁ PRÁVA A PONECHAT
MOŽNOST AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI DÍLA.

PROJEKT: ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍK:

FÁZE:MÍSTO: DATUM:

ADRESA:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STUDIE STAVBY (STS)

VLČÍ VRCH 672, LIBEREC 15, 460 15
TELEFON:  +420 776 790 731

EMAIL: ondrej.plestil@gmail.com

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

BŘEZEN 2016MÍSTO:  S.P.Č. 485, K. Ú. LIBEREC
FRÝDLANTSKÁ 285/16, 460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE 1/1,
460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

KONTAKTNÍ OSOBA: +420 485 243 132

EMAIL: korytar.jan@magistrat.liberec.cz

 ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413

MGR. JAN KORYTÁŘ, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

AUTOŘI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

MGR. PETR HUBÁČEK, ING. ARCH. ZUZANA KOŇASOVÁ,
ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413, ING. ARCH. JIŘÍ ŽID, ČKA 4453

KULTURNÍ CENTRUM KINO VARŠAVA V RÁMCI PROJEKTU KINO NA TŘETÍ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ
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206
TECH. MÍSTN.

malá kotelna, VZT, sklad

nákladní výtah

207
KANCELÁŘ

angl. dvorek pod. stropem

208
KÓJE
lóže

209
KÓJE
lóže

210
KÓJE
lóže

211
KÓJE

tech. zázemí, sklad

212
BALKON

rekonstrukce fasády bez zateplení rekonstrukce fasády bez zateplení

+ 3,550

+ 3,550

+ 3,550

+ 3,550

+ 3,550

+ 2,960

- 3,140

+ 3,550

+ 3,550

+ 3,550

+ 3,550

+ 3,550

+ 2,960

STAV:

KONSTRUKCE STAV

ZDĚNÉ KONSTRUKCE STAV

BETONOVÉ KONSTRUKCE STÁV

MOBILIÁŘ STAV

NÁVRH:

KONSTRUKCE NÁVRH

KONSTRUKCE NÁVRH

BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁVRH

MOBILIÁŘ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ NÁVRH

BOURÁNÍ:

KONSTRUKCE BOURANÉ

LEGENDA:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
2MČ.M. NÁZEV MÍSTNOSTI STĚNASTROPPODLAHA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

obroušení resp.náhr 3 ks. stupňů otlučení st. om.+ nodstr.starého podhl 48,0 201 SCHODIŠTĚ    12.92

odstr.st.+nové terr otlučení st. om.+ nodstr.starého podhl 134,4 202 MALÝ SÁL    87.11

odstr.st.+nové terr - akust. odhluč. otlučení st. om.+ n - akust. odhlučněníodstr.starého podhl - akust. odhluč. 58,4 203 WC MUŽI     9.88

odstr.st.+nové terr otlučení st. om.+ nodstr.starého podhl 61,3 204 WC ŽENY     9.35

obroušení resp.náhr otlučení st. om.+ nodstr.starého podhl 39,8 205 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ     5.80

keramická dlažba nová omítkanová omítka 41,8 206 TECHNICKÁ MÍSTNOST    13.23

keramická dlažba nová omítkanová omítka 42,0 207 KANCELÁŘ    15.14

odstr.st.+nové terr otlučení st. om.+ nodstr.starého podhl 20,9 208 KÓJE 01     3.68

odstr.st.+nové terr otlučení st. om.+ nodstr.starého podhl 20,6 209 KÓJE 02     3.61

odstr.st.+nové terr otlučení st. om.+ nodstr.starého podhl 21,3 210 KÓJE 03     3.85

odstr.st.+nové terr otlučení st. om.+ nodstr.starého podhl 34,9 211 KÓJE 04     8.16

odstr.st.+nová dřev sanace vlhkých kcí+odstr.st.podhledu+n 103,2 212 BALKON    70.21

  242.94

2STĚNA - M
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NÁVRH

STAV

VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU:MĚŘÍTKO:VYDÁNÍ VÝKRESU:

06.04.16PŘÍČNÉ ŘEZY 1:100 5

TENTO PROJEKT JE POKRAČOVÁNÍM A NAVÁZÁNÍM NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA
VARŠAVA - 1. ETAPA, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN STEJNÝMI AUTORY. K 1. REALIZACI 1.
ETAPY DOŠLO NA PŘELOMU LET 2014-15.
TENTO PROJEKT ("DÍLO"), JE DÍLEM AUTORSKÝM A JE S NÍM NUTNÉ NAKLÁDAT PODLE
AUTORSKÉHO ZÁKONA. PŘED JEHO DALŠÍM UŽITÍM V NÁSLEDNÝCH FÁZÍCH PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JE NUTNÉ S AUTORY VYPOŘÁDAT JEJICH AUTORSKÁ PRÁVA A PONECHAT
MOŽNOST AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI DÍLA.

PROJEKT: ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍK:

FÁZE:MÍSTO: DATUM:

ADRESA:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STUDIE STAVBY (STS)

VLČÍ VRCH 672, LIBEREC 15, 460 15
TELEFON:  +420 776 790 731

EMAIL: ondrej.plestil@gmail.com

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

BŘEZEN 2016MÍSTO:  S.P.Č. 485, K. Ú. LIBEREC
FRÝDLANTSKÁ 285/16, 460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE 1/1,
460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

KONTAKTNÍ OSOBA: +420 485 243 132

EMAIL: korytar.jan@magistrat.liberec.cz

 ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413

MGR. JAN KORYTÁŘ, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

AUTOŘI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

MGR. PETR HUBÁČEK, ING. ARCH. ZUZANA KOŇASOVÁ,
ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413, ING. ARCH. JIŘÍ ŽID, ČKA 4453

KULTURNÍ CENTRUM KINO VARŠAVA V RÁMCI PROJEKTU KINO NA TŘETÍ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ
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mobilní podium

výdech VZTokrasná rozeta
krytka sání VZT

výdech VZT
ze stropní dutiny

sani - uzavíratelné
 klapky

původní orchestřiště,
pravď. pouze zasypané

výdech VZT

odvětrání sklepa

ulice Frýdlanstká

ulice Mariánská

STAV:

KONSTRUKCE STAV

ZDĚNÉ KONSTRUKCE STAV

BETONOVÉ KONSTRUKCE STÁV

MOBILIÁŘ STAV

NÁVRH:

KONSTRUKCE NÁVRH

KONSTRUKCE NÁVRH

BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁVRH

MOBILIÁŘ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ NÁVRH

BOURÁNÍ:

KONSTRUKCE BOURANÉ

LEGENDA:

SOUKROMÉ

VLASTNICTVÍ

ulice Frýdlanstká

ulice Mariánská

±0,000

+3,550

+7,375

-4,475

SOUKROMÉ

VLASTNICTVÍ

rekonstrukce fasády
v majektu SML
rekonstrukce bez
zateplení

ulice Frýdlanstká

ulice Mariánská

FOYER

BARRANDOFF

MAŠKOVKA

1NP

2NP

PODLAHA

NÁVRH

1PP

oprava
drenáže

Příčný řez vstupem do kinaPříčný řez sálem před pódiem

Příčný řez vstupem do kinaPříčný řez sálem před pódiem Příloha usnesení č. 313/2016



NÁVRH

STAV

VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU:MĚŘÍTKO:VYDÁNÍ VÝKRESU:

06.04.16PODÉLNÝ ŘEZ 1:100, 1:200 6

TENTO PROJEKT JE POKRAČOVÁNÍM A NAVÁZÁNÍM NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA
VARŠAVA - 1. ETAPA, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN STEJNÝMI AUTORY. K 1. REALIZACI 1.
ETAPY DOŠLO NA PŘELOMU LET 2014-15.
TENTO PROJEKT ("DÍLO"), JE DÍLEM AUTORSKÝM A JE S NÍM NUTNÉ NAKLÁDAT PODLE
AUTORSKÉHO ZÁKONA. PŘED JEHO DALŠÍM UŽITÍM V NÁSLEDNÝCH FÁZÍCH PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JE NUTNÉ S AUTORY VYPOŘÁDAT JEJICH AUTORSKÁ PRÁVA A PONECHAT
MOŽNOST AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI DÍLA.

PROJEKT: ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍK:

FÁZE:MÍSTO: DATUM:

ADRESA:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STUDIE STAVBY (STS)

VLČÍ VRCH 672, LIBEREC 15, 460 15
TELEFON:  +420 776 790 731

EMAIL: ondrej.plestil@gmail.com

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

BŘEZEN 2016MÍSTO:  S.P.Č. 485, K. Ú. LIBEREC
FRÝDLANTSKÁ 285/16, 460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE 1/1,
460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

KONTAKTNÍ OSOBA: +420 485 243 132

EMAIL: korytar.jan@magistrat.liberec.cz

 ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413

MGR. JAN KORYTÁŘ, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

AUTOŘI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

MGR. PETR HUBÁČEK, ING. ARCH. ZUZANA KOŇASOVÁ,
ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413, ING. ARCH. JIŘÍ ŽID, ČKA 4453

KULTURNÍ CENTRUM KINO VARŠAVA V RÁMCI PROJEKTU KINO NA TŘETÍ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ
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±0,000

+3,550

+7,375

-0,650

-1,775

-4,265
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SYSTÉM SEZENÍ - BUDE. UPŘESNĚNO
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ulice Frýdlanstká

ulice Mariánská

podbetono-
vání základů
obvod. zdi

SOUKROMÉ VLASTNICTVÍSOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

proscénium
skládací "brána" na celou výšku

ulice Frýdlanstká

ulice Frýdlanstká

ulice Mariánská

STAV:

KONSTRUKCE STAV

ZDĚNÉ KONSTRUKCE STAV

BETONOVÉ KONSTRUKCE STÁV

MOBILIÁŘ STAV

NÁVRH:

KONSTRUKCE NÁVRH

KONSTRUKCE NÁVRH

BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁVRH

MOBILIÁŘ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ NÁVRH

BOURÁNÍ:

KONSTRUKCE BOURANÉ

LEGENDA:

VELKÝ SÁL

víceúčelový prostor
flexibilní jeviště i hlediště
koncertní sál pro symf. tělesa
velké filmové projekce
koncerty
divadla
přednášky
konference
taneční formy
festivaly
reprezentativní prostor SML
zkušebna ZUŠ,....

SUTERÉN

sdílené zkušebny pro muzikanty
šatny pro účinkující - bezbariérové
technické zázemí budovy (kotelna, sklady, VZT)

MALÝ SÁL  Barrandoff

zkušebna ZUŠ
filmový klub
zázemí pro divadla menších forem
klubová scéna s barem
3x lóže s výhledem na plátno do sálu
zázemí pro rekvizity (fundus)
výstavní síň
zkušebna kroužků LŠU
malá konferenční místnost

FOYER

kavárna s barem vč. zázemí
celodenní provoz
komorní a jazzové koncerty
menší přednášky
imobilní WC

SCHÉMA BUDOUCÍHO VYUŽITÍ PROSTOR

Příloha usnesení č. 313/2016



NÁVRH

STAV

VÝKRES: ČÍSLO VÝKRESU:MĚŘÍTKO:VYDÁNÍ VÝKRESU:

06.04.16FASÁDA Z FRÝDLANTSKÉ ULICE 1:100 7

TENTO PROJEKT JE POKRAČOVÁNÍM A NAVÁZÁNÍM NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA
VARŠAVA - 1. ETAPA, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN STEJNÝMI AUTORY. K 1. REALIZACI 1.
ETAPY DOŠLO NA PŘELOMU LET 2014-15.
TENTO PROJEKT ("DÍLO"), JE DÍLEM AUTORSKÝM A JE S NÍM NUTNÉ NAKLÁDAT PODLE
AUTORSKÉHO ZÁKONA. PŘED JEHO DALŠÍM UŽITÍM V NÁSLEDNÝCH FÁZÍCH PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JE NUTNÉ S AUTORY VYPOŘÁDAT JEJICH AUTORSKÁ PRÁVA A PONECHAT
MOŽNOST AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI DÍLA.

PROJEKT: ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍK:

FÁZE:MÍSTO: DATUM:

ADRESA:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STUDIE STAVBY (STS)

VLČÍ VRCH 672, LIBEREC 15, 460 15
TELEFON:  +420 776 790 731

EMAIL: ondrej.plestil@gmail.com

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

BŘEZEN 2016MÍSTO:  S.P.Č. 485, K. Ú. LIBEREC
FRÝDLANTSKÁ 285/16, 460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE 1/1,
460 01, LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

KONTAKTNÍ OSOBA: +420 485 243 132

EMAIL: korytar.jan@magistrat.liberec.cz

 ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413

MGR. JAN KORYTÁŘ, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

AUTOŘI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

MGR. PETR HUBÁČEK, ING. ARCH. ZUZANA KOŇASOVÁ,
ING. ARCH. ONDŘEJ PLEŠTIL, PH. D., ČKA Č. 4413, ING. ARCH. JIŘÍ ŽID, ČKA 4453

KULTURNÍ CENTRUM KINO VARŠAVA V RÁMCI PROJEKTU KINO NA TŘETÍ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ
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obličej -
makaron

STAV:

KONSTRUKCE STAV

ZDĚNÉ KONSTRUKCE STAV

BETONOVÉ KONSTRUKCE STÁV

MOBILIÁŘ STAV

NÁVRH:

KONSTRUKCE NÁVRH

KONSTRUKCE NÁVRH

BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁVRH

MOBILIÁŘ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ NÁVRH

BOURÁNÍ:

KONSTRUKCE BOURANÉ

LEGENDA:
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Příloha č. 1 – Dodatek 

 

DODATEK č. 4  

KE SMLOUVĚ O ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. S09I30063 

SML 9/16/06 

 

Smluvní strany: 

Obchodní firma (název): Statutární město Liberec 

Sídlo (bydliště): nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 

Zastoupen: Tibor Batthyány, primátorem města 

Oprávněn k jednání a podepisování: Tibor Batthyány, primátor města 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0004096142/0800 

Telefon: +420 485 243 142 

Fax: +420 485 243 113 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Obchodní firma: FCC Liberec s.r.o. 

Sídlo (bydliště): Mydlářská 105/10, 460 10, Liberec 

Provozovna: FCC Liberec s.r.o., Mydlářská 105/10, 460 10, Liberec 

Zastoupen: Ing. Petrem Grofem, jednatelem 

Oprávněn k jednání a podepisování: Ing. Petr Grof, jednatel 

IČ: 63146746 

DIČ: CZ63146746 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 9256 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 305025583/0300 

Telefon: +420 485 213 020 

Fax: +420 485 213 030 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

Příloha usnesení č. 314/2016



 6 

Preambule: 

 

Smluvní strany, při vědomí toho, že: 

 

- mají společnou odpovědnost za kvalitu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj 

území statutárního města Liberce,  

 

- mají společný zájem na zvyšování kvality života na území statutárního města Liberec se 

zvláštním zřetelem ke zkvalitňování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního 

města Liberce, 

 

- mají za cíl zajistit poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního 

města Liberec v nejvyšší dosažitelné kvalitě, 

 

- jsou vázány smlouvou o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statu-

tárního města Liberec č. S09I300063 uzavřenou dne 28. 7. 2009 mezi objednatelem jakožto 

zadavatelem veřejné zakázky: Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území Statu-

tárního města Liberec, zveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 60029783 (dále 

také jen „VZ“), na straně jedné a poskytovatelem na straně druhé, jež upravuje práva a povin-

nosti smluvních stran při plnění předmětu VZ (dále také jen „Smlouva“),  

 

uzavírají společně níže označeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 4 ke Smlouvě: 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Podle bodu 3.2.6. Smlouvy ve spojení s přílohou č. 2 zadávací dokumentace k VZ 

je předmětem Smlouvy závazek poskytovatele provádět pro objednatele celoplošný sezónní 

sběr a přepravu (svoz) sběrných nádob s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BR-

KO) a využití tohoto odpadu (20 02 01) (dále také jen „celoplošný svoz TKO“); tato činnost 

představuje jedno z dílčích plnění dle bodů 3.1. a 3.2. Smlouvy, jež ve svém souhrnu představu-

jí předmět VZ, jejíž rozsah je dán Smlouvou a zadávacími podmínkami k VZ.  

 

(2) Objednatel má zájem o navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle Smlouvy oproti roz-

sahu sjednanému ve Smlouvě, a to v podobě postupného navyšování počtu sběrných nádob po-

skytovaných ze strany poskytovatele v rámci celoplošného svozu TKO o celkem 1 000 ks.   

 

II. 

Předmět smlouvy 
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(1) Poskytovatel se zavazuje navýšit rozsah celoplošného svozu TKO a v rámci toho se po-

skytovatel zavazuje navýšit počet sběrných nádob oproti stávajícímu stavu dle Smlouvy násle-

dovně:  

 

Nádoba o objemu Kód odpadu Interval svozu Počet kusů 

150 l 20 02 01 1 x týdně 1 000 

Celkem   1 000 

 

(2) Poskytovatel se na základě ujednání dle předchozího odstavce tohoto článku II. zavazuje 

provádět celoplošný svoz TKO v rozsahu navýšeném o celkem 1 000 ks sběrných nádob a to-

muto navýšenému rozsahu poskytovaných služeb přizpůsobit svou činnost v rámci plnění 

Smlouvy tak, aby byl naplněn účel Smlouvy.  

 

(3) Objednatel se zavazuje za veškeré služby, které mu poskytovatel poskytne na základě 

tohoto Dodatku, poskytovateli platit řádně a včas dohodnutou odměnu, a to v cenách, které byly 

jako jednotkové ceny sjednány ve Smlouvě a jsou mezi smluvními stranami platné ke dni uza-

vření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě.  

 

(4) Úhrada ceny za poskytované služby bude objednatelem prováděna v souladu s čl. 6 

Smlouvy, na základě jednotkových cen podle poskytovatelem skutečně poskytnutého rozsahu 

služeb.  

 

III. 

Závěrečná ujednání 

 

(1) Používají-li smluvní strany v tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě výraz „Smlouva“, rozumí se 

tím smlouva č. S09I300063 uzavřená mezi smluvními stranami dne 28. 7. 2009 včetně všech 

jejích součástí (bez ohledu na to, jak jsou označeny) a všech jejích příloh a včetně všech je-

jích pozdějších změn (zejména včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3  k této 

Smlouvě).  

 

(2) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 4 ke 

Smlouvě, se nadále řídí Smlouvou ve znění pozdějších změn. Ta ustanovení Smlouvy ve znění 

pozdějších změn, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě, zůstávají nadále v plat-

nosti nezměněna. Celková cena uvedená ve Smlouvě nesmí být, v rámci tohoto dodatku č. 4, 

překročena.  

 

(3) Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě je uzavírán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

(4) Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy. 
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(5) Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením rady statutárního 

města Liberec č. XXX/2016 ze dne 19.4.2016  

 

(6)    Obě strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutár-

ního města Liberec  (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 

v tomto dodatku.     

 

 

 

 

 

V Liberci dne:  

 

 

 

 

......................................................... 

Statutární město Liberec  

Tibor Batthyány 

primátor města 

 

 

 

 

 

V Liberci dne:  

 

 

 

 

......................................................... 

FCC Liberec s.r.o. 

Ing. Petr Grof 

jednatel 
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D ů v o d o v á    z p r á v a  

Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města a zastupitelstvo města o záměru 
dopravce/vnitřního provozovatele DPMLJ, a.s. čerpat dotační prostředky 
z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Z toho důvodu 
předkládá dopravce/vnitřní provozovatel DPMLJ, a.s. žádost o vyjádření objednatele, 
tzn. Statutárního města Liberec o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o závazku 
veřejné služby (stávající Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících 
pozbývá platnosti 31.12.2018). 
 
Společnost DPMLJ,a.s. aktuálně zpracovává povinné přílohy potřebné k uzavření  Smlouvy 
dle nové právní  úpravy dané Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2010 
Sb. ze dne 23.října 2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a 
zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Tato smlouva by dle 
platné a účinné právní úpravy o závazku veřejné služby měla být uzavřena přímým zadáním 
DPMLJ,a.s. jako vnitřnímu provozovateli, neboť  Statutární  město Liberec  a Statutární 
město Jablonec nad Nisou vlastní v souhrnu veškeré akcie vydané DPMLJ,a.s.. S ohledem na 
míru zastoupení měst ve správních, řídících a dozorčích orgánech DPMLJ,a.s., souvisejících 
upřesnění ve stanovách, vlastnictví a skutečný vliv a kontrolu měst nad rozhodnutími 
DPMLJ,a.s. je možné konstatovat, že města vykonávají nad DPMLJ,a.s. kontrolu  podobnou 
té, kterou vykonávají nad svými vlastními útvary. Výše uvedené skutečnosti umožňují přímé 
zadání podle článku 5 odst. 2 citovaného nařízení. 

DPMLJ,a.s. znovu předloží na radě města Liberce dopracovaný záměr uzavření Smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících (stávající Smlouva o závazku veřejné služby 
v přepravě cestujících pozbývá platnosti 31.12.2018). 

Součástí podkladů bude i finanční model kompenzace ze strany statutárního města Liberce 
(dále jen SML) za rok 2015 a to v druhé polovině roku 2016, aby následně mohly být splněny 
povinnosti objednatele ohledně zveřejnění údajů v Úředním věstníku Evropské unie. 

Dále v důvodové zprávě uvádíme následující: 

1. Zápis ze zasedání představenstva společnosti DPMLJ,a.s. č.3 – schválení 
předloženého bodu: 

Usnesení č. 29/2016 (schváleno 9-0-0). Představenstvo po projednání bere na vědomí 
předložený materiál a ukládá řediteli společnosti zadat zpracování žádosti do 22. Kola 
výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) a dále zajistit u 
obou statutárních měst vyjádření o jednoznačném úmyslu uzavřít Smlouvu o závazku 
veřejné služby v přepravě cestujících s DPMLJ,a.s.. Představenstvo doporučuje 
akcionářům schválit úmysl uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě 
cestujících s DPMLJ,a.s.  

Dále představenstvo souhlasí s udělením plné moci řediteli společnosti v zastupování 
společnosti u projektu s názvem  „ Odbavovací a platební systém v sítí MHD Liberec a 
Jablonec  nad Nisou´´. 
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2. Povinné vybrané přílohy žádosti o poskytnutí dotace z IROP:  
 

(i) Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (výtah z obecných 
pravidel pro žadatele  a příjemce a specifických pravidel, konkrétních pro 
specifický cíl a výzvu) – dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících dokládá platnou a plněnou smlouvu o 
veřejných službách v přepravě cestujících v souladu s nařízením č. 1370/2007 a 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 194/2010 Sb., tj. Smlouva dle platné a 
účinné legislativy, 

(ii)  nebo smlouva o smlouvě budoucí o veřejných službách, 
(iii)   pokud nebyla ke dni podání žádosti uzavřena ani jedna z výše uvedených smluv, 

musí žadatel předložit minimálně vyjádření objednatele o jednoznačném úmyslu 
smlouvu o veřejných službách s žadatelem uzavřít a zachovat tak kontinuitu 
návaznosti smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

 

3. Rizika neschválení úmyslu uzavření smlouvy a dále neuzavření smluv o provozování 
MHD. 

a) Co nastane, když rada města Liberce nebo rada města Jablonce nad Nisou 
neodsouhlasí záměr o jednoznačném úmyslu objednatele uzavřít smlouvu, nebo když záměr 
neodsouhlasí zastupitelstva měst, nebo valná hromada Dopravního sdružení obcí Jablonecka 
(dále jen DSOJ): 

Pokud nebude mít DPMLJ,a.s. do 28.6.2016 kladné vyjádření od obou statutárních měst a 
DSOJ,  tak není možné podat individuální žádost do 22.kola výzvy IROP na Telematiku pro 
veřejnou dopravu (prioritní  osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. 
Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy).           

Projekt DPMLJ,a.s. na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel (prioritní osa 1: 
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy) je součástí Integrovaného plánu rozvoje území Liberec-Jablonec 
nad Nisou (dále jen IPRÚ), který dne 21.1.2016 schválilo zastupitelstvo města Jablonce nad 
Nisou a dne 28.1.2016 zastupitelstvo města Liberec. V IPRÚ byly schváleny mimo jiné také 
indikátory, kde se města spolu s DPMLJ zavázala naplnit do roku 2018 – tz. milník nákupu 
minimálně 10 nových nízkoemisních busů na CNG.        

Podmínkou čerpání dotací je tedy jednoznačný příslib veřejné služby a následná smlouva dle 
platné a účinné legislativy s dopravcem po dobu udržitelnosti projektu. V případě 
neschválení příslibu v RML nebo RMJ by došlo k zásadnímu ohrožení realizace celého IPRÚ, 
neboť DPMLJ,a.s. bude příjemcem cca 30% dotace IPRÚ a projekty DPMLJ,a.s. nelze 
nahradit jínými. 
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b) Co nastane , když úmysl bude schválen radami i zastupitelstvy i DSOJ, ale po uplynutí 
platností smluv nedojde k uzavření smluv nových: 

Pokud budeme úspěšní v individuální výzvě na Telematiku, dojde v roce 2018 k nákupu a 
instalaci 170 kusů validátorů pro odbavení platební  kartou, 30 kusů automatů na prodej 
jízdenek do tramvají, 1 kus automatu na dobíjení předplatného a 5 kusů automatů na prodej 
jízdenek na zastávky MHD, následně k proplacení dotací ve výši 85% způsobilých výdajů, 
jejíž předpokládaná 100% výše je 20 mil. Kč. Částku ve výši cca 17 mil. Kč by musel 
DPMLJ,a.s. vrátit, včetně sankce (penále) za nedodržení podmínek rozhodnutí o udělení 
dotace. 

Sankce(penále) může být uložena do výše 100% vratky. 

Totéž platí pro projekt nákupů nízkoemisních  a bezemisních autobusů přes IPRÚ, kde se 
pořizovací cena jednoho nízkoemisního autobusu pohybuje  okolo 5,5 mil. Kč. Zde už by se 
vratka peněz bez dalších sankcí pohybovala od padesáti milionů Kč výše. 

3.  Co nastane, když RML nebo RMJ či DSOJ sice podpoří záměr a dá kladné vyjádření, ale 
nebude souhlasit s ocitováním zkráceného výčtu informací podle struktury popsané v článku 4 
Nařízení  EP a Rady č. 1370/2007 – konkrétně nedá do svého vyjádření výčet informací podle 
struktury popsané v článku č. 4 nařízení : 

Z odpovědi MMR, které je garantem udělení dotací přes IROP (telematika a autobusy), je 
patrné, že se jedná o doporučení a samozřejmě DPMLJ,a.s. nechce objednatele nutit v této 
chvíli ke kladnému stanovisku včetně výčtu informací z článku 4 nařízení, ale je zde riziko, že 
MMR se k tomu postaví jako knesplnění požadavku, který nám dalo do stanoviska, byť jen 
jako doporučení a můžou být naše projekty vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí 

Výčet informací z článku č. 4 nařízení: 

a) jasně vymezí závazky veřejné služby, které musí dopravce jako provozovatel veřejných 
služeb plnit, dotčené územní oblasti, tj.linky a spoje městské hromadné dopravy na 
území Statutárního města Liberec a přilehlých obcí; 

b) objektivním a transparentním způsobem předem stanoví: 
 
i) ukazatele, na základě kterých se vypočítá platba případné kompenzace, a 
ii) povahu a rozsah případných udělených výlučných práv, 
 

a to způsobem, který zabraňuje nadměrnému poskytnutí kompenzací. Ukazatele budou stanoveny 
takovým způsobem, aby žádná kompenzace nemohla překročit částku nezbytnou pro pokrytí 
čistého finančního dopadu na náklady a příjmy, který nastal při plnění závazků veřejné služby, s 
přihlédnutím k příjmům provozovatele veřejných služeb získaným z této činnosti a přiměřenému 
zisku; 

c) vymezí způsoby rozdělování nákladů spojených s poskytováním služeb; 
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d) vymezí způsob rozdělování příjmů z prodeje jízdenek, které si může provozovatel veřejných 
služeb ponechat, které mohou být vráceny objednateli, nebo které mohou být rozděleny mezi 
provozovatele a objednatele; 

e) vymezí dobu trvání smlouvy o veřejných službách, přičemž doba trvání smlouvy o veřejných 
službách bude omezena a nepřekročí 10 let v případě autobusové dopravy a 15 let v případě 
služeb v přepravě cestujících na tramvajové dráze; za předpokladu, že tramvajová doprava na 
tramvajové dráze bude představovat více než 50 % hodnoty příslušných služeb, doba trvání 
smlouvy o veřejných službách vztahujících se na několik druhů dopravy bude omezena na 15 let; 

h) vymezí normy kvality služeb dle platné právní úpravy;  

i) bude transparentní, pokud půjde o možnost a případně míru použití subdodávek. Pokud se 
subdodávky ve smlouvě použijí, je provozovatel pověřený řízením a provozováním veřejných 
služeb v přepravě cestujících podle uvedeného nařízení povinen poskytovat převážnou část 
veřejných služeb v přepravě cestujících sám. Smlouva o veřejných službách, která by 
současně pokrývala návrh, budování a provozování veřejných služeb v přepravě cestujících, 
může povolit plné využívání subdodávek při provozování těchto služeb. 

Další důležité informace k uzavření nové smlouvy: 

Níže jsou uvedeny povinnosti a lhůty objednatele, které musí objednatel splnit před samotným 
uzavřením smlouvy s dopravcem ve formě přímého zadání.   

Objednateli SML nic nebrání již v tuto chvíli tyto informace zveřejnit. Pokud se však držíme 
formalistického výkladu a textace níže uvedeného ustanovení jedná se o povinnost nejpozději 
jeden rok  před uzavřením smlouvy s dopravcem přímým zadáním zveřejnit údaje, které 
jsou stanoveny obligatorně v tomto nařízení.  

Objednatel a jeho povinnost uveřejnění   

a) Článek 7 odst. 2 nařízení stanovuje informační povinnost pro objednatele veřejných služeb 
v přepravě cestujících, která spočívá v povinnosti objednatele předmětné služby – SML 
zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie nejpozději jeden rok před zahájením 
nabídkového řízení nebo nejpozději jeden rok před uzavřením smlouvy s dopravcem 
přímým zadáním údaje, které jsou stanoveny obligatorně v tomto nařízení.  

Jedná se o tyto informace:  

a) název a adresa příslušného orgánu; 

b) typ plánovaných smluv; 

c) služby a oblasti, na něž se možné smlouvy vztahují. 

b) Dále podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona platí, že v případě uzavření smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) je objednatel 
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povinen nejpozději 2 měsíce před jejím uzavřením zveřejnit na své úřední desce a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup oznámení o: 

a) identifikačních údajích dopravce, s nímž má být smlouva uzavřena, 

b) předpokládaném rozsahu veřejných služeb. 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před 
projednáním v radě města. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření objednatele o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o 
závazku veřejné služby s DPMLJ, a.s. 

Příloha č. 2 – Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ve věci podmínek poskytnutí dotace 
„Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ 

Příloha č. 3 – Vyjádření objednatele statutárního města Liberce o jednoznačném úmyslu 
uzavřít se spol. DPMLJ a.s. jako dopravcem smlouvu o závazku veřejné služby 

Příloha č. 4 - Úvodní list do zastupitelstva města Liberce 
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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření objednatele o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o 
závazku veřejné služby s DPMLJ, a.s. 
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Příloha č. 2 – Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ve věci podmínek poskytnutí dotace 
„Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ 
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Příloha č. 3 – Vyjádření objednatele statutárního města Liberce o jednoznačném úmyslu 
uzavřít se spol. DPMLJ a.s. jako dopravcem smlouvu o závazku veřejné služby 
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Příloha č. 2 - Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec za rok 2015 
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o možnosti provést stavbu s Občanským sdružením D.R.A.K.  

 
SMLOUVA  

podle §  1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
o možnosti provést stavbu na cizím pozemku 

(dohoda s vlastníkem pozemku) 
 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami 

 

1. Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 
  IČ:  266 36 328  

Sídlo:   Oblačná 450/1, Liberec 5 – Kristiánov, PSČ 460 05 
Jednající: Ladislavem Kořínkem, předsedou   
 
jako vlastník pozemků parcelní číslo:  1030 a 1032, vše v k.ú. Liberec, obec Liberec 

 (dále jen vlastník pozemků) 
 
a 
 
2.   Statutární město Liberec 

IČ:  002 62 978 
Sídlo:  nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59 
Jednající:  Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec  

        jako stavebník  
        (dále jen "stavebník")  
 

 
I.  

 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že vlastník pozemků parc.č. 1030 a 1032, vše v katastrálním 
území Liberec, obec Liberec, vše zapsáno na LV 11360 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště Liberec umožní stavebníkovi provést stavbu „Oprava ulice Oblačná po 
vlastních inženýrských sítí, Liberec“ na části těchto pozemků. Velikost záboru je patrná ze seznamu 
stavbou dotčených pozemků, který je přílohou této smlouvy. Velikosti záborů jsou orientační pro po-
třeby vydání stavebního povolení. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované 
firmou Nýdrle – projektová kancelář, U Sila 1328, Liberec 30, PSČ 463 11, IČ 613 16 733 pod zakáz-
kovým číslem 68-15. 
Podepsáním smlouvy dává vlastník pozemků souhlas s vydáním stavebního povolení na tuto stavbu a 
dále stavebníkovi právo vstupu na pozemky a právo provedení stavby na jeho pozemcích. Předpoklá-
daný termín realizace stavby je 05/2016 až 12/2016. 

 
 

II. 
 

Stavebník se zavazuje, že na základě této smlouvy provede na pozemcích pouze takovou stavbu, jaká 
je specifikována v článku I. této smlouvy.  
Po provedení stavby stavebník uvede pozemky do stavu před zahájením prací na vlastní náklady. 
Vznikne-li vlastníkovi majetková újma způsobená v důsledku činností uvedených v čl. I této smlouvy, 
stavebník vlastníkovi tuto újmu nahradí. 
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III.  

1) Tato smlouva je ve 4 vyhotoveních, z toho jedno obdrží vlastník pozemku a 3 vyhotovení 
stavebník. 

2)  Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č.    /2016 ze dne 19. 4. 2016. 

3)  Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

4)  Přílohou smlouvy je zákres navrženého záboru na podkladě katastrální mapy a seznam 
stavbou dotčených pozemků. 

5)  Dohoda s investorem SM Liberec z 24. 3. 2016. 
 

 
 
Za vlastníka pozemku:          Za stavebníka: 
 
  
 
 
 
V Liberci dne ……………….                                                      V Liberci dne …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
…………………..………………                                  …………………..……………… 
           Ladislav Kořínek                                                                      Tibor Batthyány 
                 předseda                                  primátor statutárního města Liberec 
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Příloha - zákres navrženého záboru na podkladě katastrální mapy a seznam stavbou dotčených 
pozemků 
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Příloha - Dohoda s investorem SM Liberec z 24. 3. 2016. 
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o možnosti provést stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

 
Smluvní strany: 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní p říspěvková organizace, 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
zastoupená: Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec 
se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 
IČ: 65993390          DIČ: CZ65993390 
jako „Vlastník“ 

 

a 
 

Statutární m ěsto Liberec 
se sídlem: nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupená: Tiborem Batthyánym, primátorem Statutárního města Liberec  
IČ: 00262978        DIČ: CZ00262978  
jako „Stavebník“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky v platném znění tuto 

 
 

SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU  
č. 02/2016-36200/Mar (SML č. 7/16/0016) 

 I. 

Úvodní prohlášení  

1. Stavebník má v úmyslu v souvislosti se zvýšením bezpečnosti chodců ve městě Liberec 
vybudovat bezpečné přechody pro chodce. Stavba přechodů pro chodce se z části do-
tkne i nemovitosti, k níž má příslušnost hospodařit vlastník (silnice I/13 – Zhořelecká ul.).   

 

II. 

Právní stav v katastru nemovitostí 
 

1. Česká republika je vlastníkem a ŘSD ČR na základě úplného znění Zřizovací listiny 
vydané MDS ČR pod č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996, ve znění pozdějších 
dodatků (č. 10 ze dne 26.11.2012) přísluší hospodařit s pozemkovou parcelou č. 5977/1, 
evidovanou Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec 
na LV č. 33 pro obec Liberec a k.ú. Liberec.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je založení práva Stavebníka provést v rámci staveb „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy v Liberci – p řechod pro chodce Zho řelecká – dopravní h řišt ě“  
a „Zvýšení bezpe čnosti dopravy v Liberci – p řechod pro chodce Zho řelecká – Kra-
jinská“ na pozemku parc. č. 5977/1 v k.ú. Liberec (dále jen dotčená nemovitost) staveb-
ní objekt – přechod pro chodce u Dopravního hřiště v ul. Krajinská  trvalý zábor pozemku 
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5977/1 pro zřízení přechodu pro chodce v ulici Zhořelecká v celkovém rozsahu 232 m2 
trvalého záboru.  

 
2. Stavby budou realizovány podle projektu zpracovaného společností Projektová 

kancelá ř Vaner s.r.o., V Horkách 101/1, Liberec 9, 460 07, IČ 254 58 990 pod 
zakázkovým číslem 16-02-013 a 16-02-014, vše z 03/2016. Zahájení staveb se 
předpokládá v 06/2016. Dokončení pak v 12/2016. 

 

3. Pro účel stavebního řízení vlastník podpisem této smlouvy uděluje stavebníkovi souhlas 
s vydáním stavebního povolení a souhlas k provedení stavby na dotčené nemovitosti, a 
to v rozsahu dle přiložené situace, jež je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílo-
hu. Souhlas vlastníka dle předchozí věty se rovněž vztahuje na nezbytný vstup a vjezd 
stavebníka, popřípadě jím prokazatelně pověřených třetích osob, na dotčenou nemovi-
tost a to pouze v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou stavby, její reali-
zací a jejím uvedením do provozu. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Stavebník se zavazuje, že na dotčené nemovitosti bude do vlastnických práv a oprávně-
ných zájmů vlastníka zasahovat pouze v nezbytné míře a bude si počínat tak, aby na ma-
jetku vlastníka nedocházelo ke škodám. Dojde-li přesto stavebníkem, případně jím pově-
řenými třetími osobami, k zásahu do dotčené nemovitosti nad smluvně sjednaný rámec, 
případně ke vzniku škod na majetku vlastníka, zavazuje se stavebník pro takový případ 
k neprodlenému uvedení dotčené nemovitosti do řádného stavu a ve vztahu ke škodám 
na majetku k neprodlené finanční náhradě. Tuto finanční náhradu určí vlastník, který také 
vystaví příslušnou fakturu k její úhradě s termínem splatnosti do 30 dnů. Stavebník se 
zavazuje tuto fakturu ve stanoveném termínu uhradit. Stavebník se rovněž zavazuje 
k tomu, že vlastníkovi bude své vstupy na dotčenou nemovitost bezprostředně oznamo-
vat, případně zajistí, aby tak činily i jím pověřené osoby.  

 
2. Vlastník rovněž uděluje stavebníkovi souhlas k tomu, aby stejnopis této smlouvy použil 

při správním řízení před příslušným stavebním úřadem, jako doklad o vyjádření jeho 
souhlasu s provedením staveb na dotčené nemovitosti. Stavebník se zavazuje, že dodrží 
podmínky uvedené ve vyjádření vydané vlastníkem ke stavebnímu řízení.  

 
3. Před zahájením stavebních prací, pokud bude zapotřebí, požádá stavebník příslušný 

silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání – provedení stavebních 
prací při umisťování výše citovaných staveb (dle ustanovení § 25 odst. (6), písm. c) bod 
3., zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).  
 

4. Stavebník se zavazuje, že po ukončení stavby bude účinně spolupracovat při 
majetkoprávním vypořádání pozemku trvale zastavěného výše uvedenou stavbou, 
konkrétně zajistí příslušné podklady (oddělující geometrický plán) platné v době uzavření 
smlouvy pro schvalovací řízení příslušné smlouvy nadřízeným orgánem ŘSD ČR, Správy 
Liberec.   

 

V. 

Společná a závěrečná ustanovení  

 
1. Vlastník se zavazuje, že v případě, že bude v době od uzavření této smlouvy do 

realizace stavby převádět dotčenou nemovitost, převede na jejího nabyvatele současně 
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též v plném rozsahu závazek plynoucí z této smlouvy. Pokud tak neučiní, odpovídá za 
veškeré škody a další náklady vzniklé stavebníku při realizaci stavby na dotčené 
nemovitosti dle této smlouvy. 

 

2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluv-
ních stran. Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem té-
to smlouvy. 

 

3.  Smlouva má celkem 3 strany, 5 příloh a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž je-
den stejnopis obdrží vlastník a dva stejnopisy stavebník.  

 

4. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných písemných dodat-
ků podepsaných oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní 
úkony směřující ke zrušení této smlouvy. 

 

5. Od této smlouvy lze odstoupit v případě, že do 3 let od uzavření této smlouvy:  
a. nedojde stavbami k omezení dotčené nemovitosti,  
b. nedojde k realizaci staveb, 
c. stavebník porušil nebo porušuje ujednání vyplývající z této smlouvy a byl na 

toto své jednání vlastníkem upozorněn. 

 

Ve všech těchto případech je odstoupení účinné dnem doručení tohoto právního úkonu 
druhé smluvní straně. Pro takový případ (písm. c) je stavebník povinen stavbu odstranit a 
uvést dotčenou nemovitost do původního stavu. 

6. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č.  /2016                                        
ze dne 19. 4. 2016. 

7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

  

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a  
srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy:  

- situace stavby: Zhořelecká – dopravní hřiště 

- situace stavby: Zhořelecká – Krajinská 

- situace stavby - majetkoprávní vztahy: Zhořelecká – dopravní hřiště 

- situace stavby - majetkoprávní vztahy: Zhořelecká – Krajinská 

- zábor pro zpevněné plochy 
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Příloha - Situace stavby: Zhořelecká – dopravní hřiště 
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Příloha - Situace stavby: Zhořelecká – Krajinská 
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Příloha - Situace stavby - majetkoprávní vztahy: Zhořelecká – dopravní hřiště 
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Příloha - Situace stavby - majetkoprávní vztahy: Zhořelecká – Krajinská 
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Příloha - Zábor pro zpevněné plochy 
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Příloha č.1 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu parkovacího místa č. 4/2016 
 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o nájmu parkovacího místa č. 4/2016 
uzavřený dle § 2201 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „obč. zák.“) 

 

Mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci příspěvková organizace 

Sídlo: Rumjancevova 1362/1, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec 

IČ: 00083194 

Pronajímatel není plátce DPH 

Zastoupená: Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 38231461/0100 

dále jen „Pronajímatel“ 

 

a 

Statutární město Liberec 

Sídlo:  Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, 460 59 Liberec 

IČ: 00262978 

Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 

Kontaktní osoba: Sládková Alena 

Telefon, e-mail: 485 243 881, sladkova.alena@magistrat.liberec.cz 

dále jen „Nájemce“ 

dále společně jako „Smluvní strany“ 

 

Článek I. 

Změny smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 a 2, které nově zní takto: 

 

1) Nájemné činí 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) měsíčně, tj. 144 000,- Kč 
(slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých) ročně. V souladu s ustanovením § 2218 
občanského zákoníku je nájemné splatné v měsíčních splátkách po 12.000,- Kč (slovy: 
dvanáct tisíc korun českých). 

2) Nájemné bude fakturováno měsíčně v průběhu příslušného měsíce ve výši uvedené v odst. 
1) tohoto článku. Faktura bude vystavena v souladu s ustanovením §11 odst. 1 zákona 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat výše 
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uvedené zákonné a dohodnuté náležitosti, případně tyto budou uvedeny nesprávně, je Ná-
jemce oprávněn takový doklad do data jeho splatnosti vrátit zpět Pronajímateli. Pronají-
matel je povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě ne-
ní Nájemce v prodlení se splatností. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany výslov-
ně dohodly, že vrácením faktury (jejím odesláním zpět Pronajímateli) se ruší původní 
splatnost a teprve po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti v souladu s tou-
to smlouvou. Do doby doručení řádné faktury tak není Nájemce povinen poskytnout Pro-
najímateli příslušné finanční plnění. 

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 
 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž Pronajímatel a Nájemce obdrží jedno 

vyhotovení. 
2) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

3) Tento dodatek č. 1 byl schválen na 8. schůzi Rady města Liberce dne 19. 4. 2016, usnese-
ním č. xxx/2016. 
 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 1.5.2016                                                          V Liberci  dne 1.5.2016 

 

 

Pronajímatel:                   Nájemce: 
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Příloha č. 1 – Žádost Ing. Romana Havlíka ze dne 24. 4. 2015 
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Příloha č. 4 – Passport kanalizačních stok a vodovodních řadů Liberec – ulice Horská, U Slu-
nečních lázní 
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Příloha č. 5 – Projektový námět – výstavba vodojemu Horská 
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ REKLAMNÍCH MEDIÁLNÍCH 
SLUŽEB  

 
Článek I. 

Smluvní strany 
Dodavatel : 
společnost: HyperCube, a.s. 
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 11438 
se sídlem: Praha 4 - Krč, V Štíhlách 2051/4, PSČ 14200 
zastoupená Mgr. Evou Boukalovou, na základě plné moci (plná moc tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy) 
tel: 603 993 048 fax: 222 999 975  
IČO: 276 42 291,  DIČ: CZ276 42 291 
 
Objednatel : 
Statutární město Liberec 
Se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 1m 460 59 Liberec 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
Ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu 
IČ: 00262978 
 
 
 
 
(Dodavatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“) 
 
uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování reklamních mediálních 
služeb (dále jen „Smlouva“) 

 
Článek II. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Dodavatel je obchodní společností, která se zabývá instalací, provozováním 

a pronájmem velkoplošných reklamních ploch Hypercube na území České republiky. 
Dodavatel má zájem na základě a za podmínek této Smlouvy zajistit pro Objednatele 
instalaci a provoz reklamní plochy Hypercube v této Smlouvě sjednané. 

2. Objednatel má zájem na základě a za podmínek této Smlouvy o instalaci a provoz 
reklamní plochy Hypercube v této Smlouvě sjednané.  

3. Za účelem úpravy práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s poskytováním plnění 
v této Smlouvě sjednaném Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají tuto 
Smlouvu. Smluvní strany tímto uvádí, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a 
poskytnout si tak plnění v této Smlouvě sjednané.  
   

Článek III. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli plnění blíže 

specifikované v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Plnění Dodavatele“). Smluvní strany 
sjednávají, že finanční hodnota Plnění Objednatele činí částku v celkové výši 75.000,- Kč 
(slovy: sedmdesátpěttisíckorunčeských).   

2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Dodavateli plnění blíže 
specifikované v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Plnění Objednatele“). Smluvní 
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strany sjednávají, že finanční hodnota Plnění Objednatele činí částku v celkové výši 
75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíckorunčeských).   
 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

 
1. Objednatel tímto uvádí, že místně i věcně příslušnému správnímu orgánu podá žádost o 

zvláštní užívání místní komunikace pro umístění panelu (odbor dopravy MML) 
2. Veškerá ostatní oprávnění, souhlasy, povolení třetích osob a příslušných orgánů 

nezbytných k poskytování Plnění Dodavatele a instalaci reklamního zařízení dle této 
Smlouvy zajistí dodavatel na své náklady. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
výslovně sjednávají, že Dodavatel je odpovědný za řádné zajištění technického stavu 
reklamního zařízení instalovaného na základě této Smlouvy a za splnění všech 
nezbytných podmínek daných příslušnými právními předpisy pro jejich provoz po celou 
dobu trvání této Smlouvy. Dodavatel v této souvislosti odpovídá Objednateli zejména za 
to, že výkonem oprávnění Objednatele na základě této Smlouvy či instalací a provozem 
reklamního zařízení na základě této Smlouvy nebudou dotčena jakákoli práva či nároky 
třetích osob. Uplatní-li třetí osoba jakákoli práva či nároky v souvislosti s výkonem 
oprávnění Objednatele na základě této Smlouvy či instalací a provozem reklamního 
zařízení na základě této Smlouvy, pak odpovědnost za tato práva či nároky ve vztahu k 
třetím osobám ponese výhradně Dodavatel, který se tímto zároveň zavazuje nahradit 
Objednateli veškerou škodu v této souvislosti vzniklou. 

3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností společně uvádí, že Plnění Dodavatele na 
základě této Smlouvy již zahrnuje veškerou související činnost uvedenou v této Smlouvě 
a též veškeré náklady Dodavatele spojené s instalací, údržbou a provozem reklamní 
plochy (zejména náklady na výrobu a tisk reklamních bannerů, pravidelnou údržbu a 
zajištění bezpečnosti provozu reklamní plochy, pravidelnou očistu reklamních bannerů, 
náklady na výrobu nových reklamních bannerů v případě jejich odcizení či poškození 
působením třetích osob či v důsledku přírodních vlivů, náklady na osvětlení reklamních 
ploch apod.) a Dodavatel tak v souvislosti s provozem reklamní plochy na základě této 
Smlouvy není oprávněn požadovat po Objednateli jakákoli další plnění vyjma plnění 
výslovně v této Smlouvě sjednaných.  

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně potřebnou součinnost za účelem 
realizace předmětu této Smlouvy.   

 
Článek V. 

Finanční vyrovnání Smluvních stran 
 
1. Smluvní strany sjednávají, že jejich vzájemné pohledávky na základě této Smlouvy 

budou vyrovnány formou vzájemného zápočtu, tj. hodnota Plnění Dodavatele bude 
započtena proti hodnotě Plnění Objednatele a vzájemné pohledávky obou Smluvních 
stran po provedení zápočtu zaniknou.  

2. S ohledem na skutečnost, že finanční hodnota plnění obou Smluvních stran poskytnutých 
na základě této Smlouvy je stejná, budou po provedení zápočtu veškeré pohledávky 
Smluvních stran na základě této Smlouvy v plné výši vyrovnány.  

3. Smluvní strany sjednávají, že zápočet bude proveden tak, že Smluvní strany vystaví 
řádné daňové doklady – faktury splňující veškeré zákonné náležitosti nejpozději do 
patnácti (15) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Místo údajů o splatnosti 
Smluvní strany na tyto faktury uvedou „NEPROPLÁCET – ZÁPOČET“. Smluvní strany 
sjednávají, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 1.5.2016.  

4. Smluvní strany sjednávají, že veškeré částky v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH, 
která k nim bude připočtena ve výši dle příslušných právních předpisů.  
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Článek VI. 
Kontaktní osoby 

 
1. Smluvní strany sjednávají, že veškerá komunikace související s uzavřením, změnou či 

ukončením této Smlouvy musí být dána písemnou formou a musí být adresována na 
adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy.  

2. Smluvní strany sjednávají, že pro běžnou komunikaci týkající se předmětu této Smlouvy 
jsou příslušné tyto osoby:  
a) za Dodavatele: Eva Boukalová, +420 603 993 048, boukalova@hypercube.cz  
b) za Objednatele: Zuzana Kotrmanová, +420 485 243 137, 

 kotrmanova.zuzana@magistrat.liberec.cz 
 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření oběma Smluvními 

stranami. 
2. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
To platí i pro ujednání, kterým by se Smluvní strany vzdávaly požadavku na písemnou 
formu. K ujednáním v jiné než písemné formě nebude přihlíženo. 

4. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit svou pohledávku za druhou Smluvní 
stranou bez jejího předchozího písemného souhlasu. Tato Smlouva je závazná i pro 
právní nástupce Smluvních stran.  

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly 
dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

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

8. Tato smlouva byla schválena na zasedání RM dne…., usnesením číslo… 
 
Příloha:  

1. Plná moc Dodavatele pro paní Mgr. Evu Boukalovou; 
2. Specifikace Plnění Dodavatele; 
3. Specifikace Plnění Objednatele. 

 
 
 
 
 
V Liberci dne  
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Dodavatel 
HyperCube, a.s.  
 
 
___________________________________ 
Mgr. Eva Boukalová 
na základě plné moci  
 
 
Objednatel 
Statutární město Liberec 
 
 
 
___________________________________ 
Ing. David Pastva, ved. odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
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Smlouva o dotaci 
 
mezi 
 

Statutární město Liberec dále jen 

IČO: 00262978 příjemce dotace 

Nám. Dr. E. Beneše 1/1  
460 59  Liberec 1  
Zastoupený panem primátorem Tiborem Batthyány  
 
a  
 

Euroregion Nisa   dále jen 

IČO: 832227 FMP-projektový partner 
Tř. 1. Máje 858/26 
460 01 Liberec III 
zastoupeným Bc. Martinem Půtou, předsedou Rady ERN 
 
 
V rámci 
Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 se uzavírá následující Smlouva 
o poskytnutí finanční dotace za dále uvedených smluvních podmínek takto: 
 
 
1. DOTAČNÍ PROSTŘEDKY 
K financování výdajů v průběhu realizace projektu 
 

„Rytíř Roland – symbol, který spojuje partnerská města Liberec a Žitavu” 
 

Registrační číslo: ERN-0155-CZ-01.03.2016 

 
potvrzeného řídícím výborem dne 22.3.2016 

  
obdrží příjemce dotace prostřednictvím FMP-projektového partnera z prostředků Evropského Fondu 
pro regionální Rozvoj (ERDF) Evropské unie formou podílového financování v podobě nevratného 
příspěvku až do výše  
 

 85 %  
 

všech uskutečněných uznatelných výdajů na základě schváleného finančního plánu a podrobného 
rozpočtu, který je součástí registrované žádosti a to do výše max. 
 

9.649,30 EUR 
slovy 

(devět tisíc šest set čtyřicet devět eur třicet centů) 

 
ze schváleného rozpočtu FMP-projektového partnera. 
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Jakékoliv postoupení obdržených dotačních prostředků třetí osobě je nepřípustné. 
 
 
2. VÝDAJOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 
Přiložená registrovaná projektová žádost, která obsahuje i přehled výdajů, je v plném rozsahu nedíl-
nou součástí této Smlouvy. 
 
 
3. TRVÁNÍ PROJEKTU 
Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto: 
 
Výdaje způsobilé od (datum registrace projektu): 01.03.2016 
Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): 01.04.2016 
Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): 31.12.2016  

  
Úhrada nákladů musí proběhnout nejpozději do 30 dní od ukončení realizace projektu. 
Případná změna doby trvání projektu je možná jen se souhlasem obou smluvních účastníků, zejména 
jsou-li u příjemce dotace dány objektivní důvody, pro které nemohl projekt realizovat v určené době. 
 
 
4. ÚČET PŘÍJEMCE DOTACE 
Informace o bankovním spojení uvede příjemce při předložení vyúčtování do žádosti o platbu a pod-
loží je potřebnými doklady (smlouva o bankovním účtu apod.). 
 
 
5. ÚČELOVÁ VAZBA 
Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky použije účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s plat-
nou legislativou, tj. zejména v souladu se zněním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve-
řejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění. 
 
Dále je ujednáno následující: 
 
Ustanovení, která jsou obsažena ve Společném realizačním dokumentu Fondu malých projektů 
v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobod-
ným státem Sasko 2014–2020 jsou závazná. 
 
Předměty, pořízené či vyrobené ke splnění dotačního účelu, nelze před uplynutím doby trvání projek-
tu použít k jiným účelům (účelová ochranná lhůta). Trvání této ochranné lhůty je pevně stanoveno 
daňově-právní dobou amortizace. 
 
Zadávání zakázek třetím subjektům: 
 
V případě zadání zakázek třetím subjektům ze strany příjemce dotace je tento povinen postupovat  
v souladu s platnými právními předpisy České republiky pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a na něj navazující prováděcí předpisy, v 
platném znění). V případech, kdy zadávání zakázek nespadá pod aplikaci tohoto zákona, je nutno 
postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014–2020. 
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6. DOKAZOVACÍ POVINNOSTI / ŽÁDOST O PLATBU 
O platbu požádá příjemce dotace FMP-projektového partnera pomocí Žádosti o platbu včetně jejich 
příloh – kopie uhrazených faktur nebo účetních dokladů stejné důkazní hodnoty s důkazy o jejich 
zaplacení, závěrečná zpráva, tabulky vyúčtování, čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů 
s originály, včetně výčtu všech výdajů a příjmů (soupiska dle vzoru) a dalších dokladů relevantních pro 
projekt.  
 
Jako měnová jednotka vyúčtování platí výhradně euro. 
 

Příjemce dotace je povinen důkaz o použití dotačních prostředků (formou Závěrečné zprávy spolu  
s Žádostí o platbu a všech příloh) předložit do 30 dnů po ukončení projektu projektovému sekretariá-
tu FMP na adrese: 
 
Euroregion NISA 
Tř. 1. Máje 858/26 
460 01 Liberec 3 
 
K Žádosti musí být přiložen výčet všech výdajů a příjmů (soupiska dle vzoru), ten musí být vyhotoven 
v časovém sledu a jednotlivé položky musí být řazeny odděleně, aby odpovídaly členění v podrobném 
rozpočtu, rovněž je nutno přiložit i případné prezenční listiny, potvrzující počty účastníků dané akce. 
S ohledem na obsah projektu bude závěrečná zpráva obsahovat i další důkazní materiály (jako např. 
fotografie, články z tisku, propagační předměty atd.). V případě publikací je třeba jeden exemplář 
předložit projektovému sekretariátu FMP.  
Dotační prostředky obdrží FMP-projektový partner a ten je vyplatí na základě uhrazených, vyžáda-
ných a kontrolory podle čl. 23 schválených způsobilých výdajů (princip refundace). Příjemce dotace je 
povinen uhradit bankovní poplatky účtované za finanční převody z účtu FMP-Projektového partnera 
na svůj účet. 
 
 

7. ARCHIVAČNÍ POVINNOSTI  
Příjemce dotace zajistí, že budou k disposici všechny originály dokladů a smluv, jakož i všechny ostat-
ní podklady k projektu související s dotací. Z tohoto důvodu je povinen všechny tyto podklady archi-
vovat nejméně do 31. prosince 2030, pokud národní právo nestanoví delší archivační lhůtu. FMP-
projektovému partnerovi musí být dáno na vědomí místo archivace. Pokud se v budoucnu vyskytnou 
odchylky od této smlouvy týkající se archivace, příjemce dotace se zavazuje tyto splnit. Po uplynutí 
právě platné archivační lhůty lze tyto podklady zlikvidovat pouze se souhlasem FMP-projektového 
partnera. Nebude-li FMP-projektový partner souhlasit, sjednají smluvní partneři v dodatku k této 
dohodě novou archivační lhůtu. Vzhledem ke stanovené lhůtě archivační doby uvedený závazek platí 
i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.  
 
 

8. POVINNOST VEDENÍ ÚČETNÍCH KNIH 
Příjemce dotace, jakož i jeho projektový partner jsou povinni vést účetnictví k projektu v souladu se 
závaznými účetními předpisy odděleně od ostatního účetnictví. 
Všechny účetní doklady související s projektem musí: 
- být vedeny v souladu s národními předpisy o vedení účetnictví, 
- být řazeny správně, komplexně, průkazně, chronologicky a vedeny jedním způsobem, aby byla zajiš-
těna stálost obsažených dat, 
- uskutečněné příjmy a výdaje musí být vedeny analyticky ve vztahu k odpovídajícímu projektu, tzn. 
že z jednotlivých dokladů musí být jednoznačně zřejmé, ke kterému projektu se vztahují. 
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9. KONTROLNÍ POVINNOSTI  
Evropská unie, oprávněné kontrolní instance a jejich zmocněnci, jakož i Saská rozvojová banka (SAB) v 
rámci svých úkolů a příslušné veřejné instituce České republiky, zejména Nejvyšší kontrolní úřad ČR 
(NKÚ ČR), Ministerstvo financí ČR (MF ČR), finanční úřady, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) a jejich zmocněnci, jakož i FMP-projektový 
partner jsou oprávněni kontrolovat řádné využití dotačních prostředků (účelnost, hospodárnost, 
efektivnost). Jsou oprávněni provádět kontroly na místě, dále musí mít přístup ke všem relevantním 
dokladům k projektu, mají právo pořizovat kopie těchto podkladů, případně požadovat zhotovení 
těchto kopií. Příjemce dotace zajistí všem kontrolním orgánům a jejich zmocněncům přístup k těmto 
dokumentům. 
Příjemce dotace je povinen písemně informovat FMP-projektového partnera o všech aktivitách ko-
naných v rámci projektu s předstihem minimálně 7 dní. Uvedenými aktivitami se myslí jednání, se-
tkání, konference, semináře, workshopy, kulturní či sportovní akce a jiné. 
 
 

10. VEŘEJNÉ PŮSOBENÍ PROJEKTŮ  
Příjemce dotace souhlasí s tím, že zprávy o realizaci projektu a výsledcích mohou být částečně nebo 
úplně zveřejněny při dodržení podmínky ochrany dat. Kromě toho souhlasí s tím, že bude uveden na 
veřejném seznamu příjemců dotací. 
Pro příjemce dotace platí mimo to zákony č. 106/1999 a 101/2000 Sb., v platném znění.  
 
 

11. INFORMAČNÍ A PUBLICITNÍ POVINNOSTI 
Příjemce dotace musí zajistit, aby veřejnost na obou stranách hranice měla jednotné informace o 
tom, že obdržená podpora pochází z „Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020". Především musí zaručit dodržení infor-
mačních a komunikačních opatření podle bodu 2.2 Nařízení (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, č. 2.2 a 
Nařízení (EU) 821/2014, Kapitola 2. Potud nařízení Pokynů k právním předpisům EU a Metodika k 
informačním a komunikačním opatřením.  
 
12. UDRŽITELNOST PROJEKTU 
U projektů, jejichž výsledky mají dlouhodobý charakter, musí příjemce dotace zajistit, že efekty uve-
deného malého projektu realizovaného v  rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa 
v programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2014-2020“ budou udrženy (bude zachován účel projektu) u těch jeho částí, u kterých je to 
z technického a právního hlediska možné. V souladu s článkem 71 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 je 
udržitelnost stanovena na dobu 5 let od data provedení závěrečné platby příjemci. 
 
13. SANKCE  
Zjistí-li FMP-projektový partner před výplatou prostředků příjemci dotace, že tento nenaplnil hodno-
ty výstupů o více než 15 % vzhledem k potvrzenému finančnímu plánu, může FMP-projektový partner 
zkrátit dotaci ve stejném procentuálním poměru. 
 

14. DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
Smlouvu o dotaci lze ukončit dohodou smluvních účastníků. 
 
15. VÝPOVĚĎ 
Smlouva může být na základě vážných důvodů oběma stranami písemně vypovězena. Výpovědní 
doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Možnost okamžité výpovědi smlouvy a požadování vrácení již vyplacených prostředků ze strany FMP-
projektového partnera nastává, pokud: 
 
a) pominuly důvody k poskytnutí dotace 
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b) na majetek příjemce dotace bylo nařízeno nebo zahájeno insolvenční řízení 
c) příjemce dotace získal dotační prostředky neprávem, především na základě nesprávných nebo 

neúplných údajů 
d) příjemce dotace dotovaný projekt nezahájil včas, nebo jej nezahájil vůbec, nebo se zřetelně od-

klonil od údajů uvedených v Žádosti 
e) příjemce dotace nepoužil dotační prostředky k účelům, stanoveným touto smlouvou, nebo poru-

šil pevně danou účelovou vazbu 
f) nebyly splněny povinnosti vyplývající z této smlouvy 
g) příjemce dotace nepředložil potřebné doklady nutné k řádnému ukončení projektu, nebo je ne-

předložil včas 
h) projektový partner od projektu odstoupil, nebo se změnil a projekt je nadále neproveditelný. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace pozbývá platnosti, pokud Smlouva o poskytnutí dotace mezi Sächsische 
Aufbaubank a Euroregion Neisse e.V. (Lead partnerem projektu „Společný fond malých projektů 
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“) pozbývá platnosti.  
 

16. VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ 
Příjemce dotace musí neoprávněně obdržené prostředky, nebo prostředky požadované zpět na zá-
kladě výpovědi smlouvy okamžitě vrátit FMP-projektovému partnerovi na bankovní účet: 
 
Banka:   Sparkasse Oberlausitz - Niederschlesien 
Konto:  3100035711 
Kód banky: 850 501 00 
IBAN:  DE65850501003100035711 
BIC:  WELADED1GRL 
 
nejpozději ke stanovenému termínu.  
 
17. ÚROČENÍ  
Vratná částka je úročena ode dne vyplacení FMP-projektovým partnerem. 
Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než sazba používaná Evropskou centrální bankou při jejích hlavních 
refinančních operacích v souladu s článkem 147 odstavec 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013. 
 

18. USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTU 
Speciální ustanovení, která vycházejí z dosavadních úprav a která se vztahují k projektu, nejsou vy-
loučena. 
 
 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, každý originál podepisují příjemce dotace a 

FMP-projektový partner, každá smluvní strana obdrží jeden originál.  
b) Pokud by některá ustanovení této smlouvy měla být zcela nebo částečně neplatná, nebo nepro-

veditelná, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Totéž platí i v případě, že smlouva ne-
bude úplná. V těchto případech se smluvní partneři zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ná-
hradním právně přípustným ujednáním, jakmile se neplatnost, neproveditelnost nebo neúplnost 
smluvních ustanovení zjistí. 

c) Právní základ této smlouvy tvoří české právo. Sídlem soudu je Liberec. 
d) Změny a doplňky této smlouvy musí být prováděny písemnou formou a ve dvojím vyhotovení. 
e) Příjemce dotace prohlašuje, že si Smlouvu před podpisem přečetl a její obsah vzal bez výhrady na 

vědomí. 
f) Příjemci dotace se doporučuje, aby v zájmu realizace této smlouvy uzavřel analogickou smlouvu i 

s partnerem, který se na projektu podílí. 
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g) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách sta-
tutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

h) Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. x  zasedání Zastupitelstva města Liberec konané-
ho dne x 2016. 

 
 
21. NABYTÍ PLATNOSTI 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními partnery. 
 
21. PŘÍLOHY 
Projektová žádost s registračním číslem 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

místo, datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….......................... 
razítko / podpis 

Tibor Batthyány, primátor Statutárního města Liberec 
příjemce dotace   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………… 
místo, datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................  
razítko / podpis  
Bc. Martin Půta, předseda Rady ERN 
FMP-projektový partner 
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Smlouva o dotaci 
 
mezi 
 

Statutární město Liberec dále jen 

IČO: 00262978 příjemce dotace 

Nám. Dr. E. Beneše 1/1  
460 59  Liberec 1  
Zastoupený panem primátorem Tiborem Batthyány  
 
a  
 

Euroregion Nisa   dále jen 

IČO: 832227 FMP-projektový partner 
Tř. 1. Máje 858/26 
460 01 Liberec III 
zastoupeným Bc. Martinem Půtou, předsedou Rady ERN 
 
 
V rámci 
Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 se uzavírá následující Smlouva 
o poskytnutí finanční dotace za dále uvedených smluvních podmínek takto: 
 
 
1. DOTAČNÍ PROSTŘEDKY 
K financování výdajů v průběhu realizace projektu 
 

„Liberec / Žitava – zapomenuté památky ” 
 

Registrační číslo: ERN-0143-CZ-01.03.2016 

 
potvrzeného řídícím výborem dne 22.3.2016 

  
obdrží příjemce dotace prostřednictvím FMP-projektového partnera z prostředků Evropského Fondu 
pro regionální Rozvoj (ERDF) Evropské unie formou podílového financování v podobě nevratného 
příspěvku až do výše  
 

 85 %  
 

všech uskutečněných uznatelných výdajů na základě schváleného finančního plánu a podrobného 
rozpočtu, který je součástí registrované žádosti a to do výše max. 
 

12.541,58 EUR 
slovy 

(dvanáct tisíc pět set čtyřicet jedna eur padesát osm centů) 

 
ze schváleného rozpočtu FMP-projektového partnera. 
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Jakékoliv postoupení obdržených dotačních prostředků třetí osobě je nepřípustné. 
 
 
2. VÝDAJOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 
Přiložená registrovaná projektová žádost, která obsahuje i přehled výdajů, je v plném rozsahu nedíl-
nou součástí této Smlouvy. 
 
 
3. TRVÁNÍ PROJEKTU 
Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto: 
 
Výdaje způsobilé od (datum registrace projektu): 01.03.2016 
Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): 01.04.2016 
Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): 31.12.2016  

  
Úhrada nákladů musí proběhnout nejpozději do 30 dní od ukončení realizace projektu. 
Případná změna doby trvání projektu je možná jen se souhlasem obou smluvních účastníků, zejména 
jsou-li u příjemce dotace dány objektivní důvody, pro které nemohl projekt realizovat v určené době. 
 
 
4. ÚČET PŘÍJEMCE DOTACE 
Informace o bankovním spojení uvede příjemce při předložení vyúčtování do žádosti o platbu a pod-
loží je potřebnými doklady (smlouva o bankovním účtu apod.). 
 
 
5. ÚČELOVÁ VAZBA 
Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky použije účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s plat-
nou legislativou, tj. zejména v souladu se zněním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve-
řejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění. 
 
Dále je ujednáno následující: 
 
Ustanovení, která jsou obsažena ve Společném realizačním dokumentu Fondu malých projektů 
v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobod-
ným státem Sasko 2014–2020 jsou závazná. 
 
Předměty, pořízené či vyrobené ke splnění dotačního účelu, nelze před uplynutím doby trvání projek-
tu použít k jiným účelům (účelová ochranná lhůta). Trvání této ochranné lhůty je pevně stanoveno 
daňově-právní dobou amortizace. 
 
Zadávání zakázek třetím subjektům: 
 
V případě zadání zakázek třetím subjektům ze strany příjemce dotace je tento povinen postupovat  
v souladu s platnými právními předpisy České republiky pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a na něj navazující prováděcí předpisy, v 
platném znění). V případech, kdy zadávání zakázek nespadá pod aplikaci tohoto zákona, je nutno 
postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014–2020. 
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6. DOKAZOVACÍ POVINNOSTI / ŽÁDOST O PLATBU 
O platbu požádá příjemce dotace FMP-projektového partnera pomocí Žádosti o platbu včetně jejich 
příloh – kopie uhrazených faktur nebo účetních dokladů stejné důkazní hodnoty s důkazy o jejich 
zaplacení, závěrečná zpráva, tabulky vyúčtování, čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů 
s originály, včetně výčtu všech výdajů a příjmů (soupiska dle vzoru) a dalších dokladů relevantních pro 
projekt.  
 
Jako měnová jednotka vyúčtování platí výhradně euro. 
 

Příjemce dotace je povinen důkaz o použití dotačních prostředků (formou Závěrečné zprávy spolu  
s Žádostí o platbu a všech příloh) předložit do 30 dnů po ukončení projektu projektovému sekretariá-
tu FMP na adrese: 
 
Euroregion NISA 
Tř. 1. Máje 858/26 
460 01 Liberec 3 
 
K Žádosti musí být přiložen výčet všech výdajů a příjmů (soupiska dle vzoru), ten musí být vyhotoven 
v časovém sledu a jednotlivé položky musí být řazeny odděleně, aby odpovídaly členění v podrobném 
rozpočtu, rovněž je nutno přiložit i případné prezenční listiny, potvrzující počty účastníků dané akce. 
S ohledem na obsah projektu bude závěrečná zpráva obsahovat i další důkazní materiály (jako např. 
fotografie, články z tisku, propagační předměty atd.). V případě publikací je třeba jeden exemplář 
předložit projektovému sekretariátu FMP.  
Dotační prostředky obdrží FMP-projektový partner a ten je vyplatí na základě uhrazených, vyžáda-
ných a kontrolory podle čl. 23 schválených způsobilých výdajů (princip refundace). Příjemce dotace je 
povinen uhradit bankovní poplatky účtované za finanční převody z účtu FMP-Projektového partnera 
na svůj účet. 
 
 

7. ARCHIVAČNÍ POVINNOSTI  
Příjemce dotace zajistí, že budou k disposici všechny originály dokladů a smluv, jakož i všechny ostat-
ní podklady k projektu související s dotací. Z tohoto důvodu je povinen všechny tyto podklady archi-
vovat nejméně do 31. prosince 2030, pokud národní právo nestanoví delší archivační lhůtu. FMP-
projektovému partnerovi musí být dáno na vědomí místo archivace. Pokud se v budoucnu vyskytnou 
odchylky od této smlouvy týkající se archivace, příjemce dotace se zavazuje tyto splnit. Po uplynutí 
právě platné archivační lhůty lze tyto podklady zlikvidovat pouze se souhlasem FMP-projektového 
partnera. Nebude-li FMP-projektový partner souhlasit, sjednají smluvní partneři v dodatku k této 
dohodě novou archivační lhůtu. Vzhledem ke stanovené lhůtě archivační doby uvedený závazek platí 
i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.  
 
 

8. POVINNOST VEDENÍ ÚČETNÍCH KNIH 
Příjemce dotace, jakož i jeho projektový partner jsou povinni vést účetnictví k projektu v souladu se 
závaznými účetními předpisy odděleně od ostatního účetnictví. 
Všechny účetní doklady související s projektem musí: 
- být vedeny v souladu s národními předpisy o vedení účetnictví, 
- být řazeny správně, komplexně, průkazně, chronologicky a vedeny jedním způsobem, aby byla zajiš-
těna stálost obsažených dat, 
- uskutečněné příjmy a výdaje musí být vedeny analyticky ve vztahu k odpovídajícímu projektu, tzn. 
že z jednotlivých dokladů musí být jednoznačně zřejmé, ke kterému projektu se vztahují. 
 
 

Příloha usnesení č. 333/2016



  

  Stránka 4 z 6 "ERN-0143-CZ-01.03.2016" 

4

9. KONTROLNÍ POVINNOSTI  
Evropská unie, oprávněné kontrolní instance a jejich zmocněnci, jakož i Saská rozvojová banka (SAB) v 
rámci svých úkolů a příslušné veřejné instituce České republiky, zejména Nejvyšší kontrolní úřad ČR 
(NKÚ ČR), Ministerstvo financí ČR (MF ČR), finanční úřady, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) a jejich zmocněnci, jakož i FMP-projektový 
partner jsou oprávněni kontrolovat řádné využití dotačních prostředků (účelnost, hospodárnost, 
efektivnost). Jsou oprávněni provádět kontroly na místě, dále musí mít přístup ke všem relevantním 
dokladům k projektu, mají právo pořizovat kopie těchto podkladů, případně požadovat zhotovení 
těchto kopií. Příjemce dotace zajistí všem kontrolním orgánům a jejich zmocněncům přístup k těmto 
dokumentům. 
Příjemce dotace je povinen písemně informovat FMP-projektového partnera o všech aktivitách ko-
naných v rámci projektu s předstihem minimálně 7 dní. Uvedenými aktivitami se myslí jednání, se-
tkání, konference, semináře, workshopy, kulturní či sportovní akce a jiné. 
 
 

10. VEŘEJNÉ PŮSOBENÍ PROJEKTŮ  
Příjemce dotace souhlasí s tím, že zprávy o realizaci projektu a výsledcích mohou být částečně nebo 
úplně zveřejněny při dodržení podmínky ochrany dat. Kromě toho souhlasí s tím, že bude uveden na 
veřejném seznamu příjemců dotací. 
Pro příjemce dotace platí mimo to zákony č. 106/1999 a 101/2000 Sb., v platném znění.  
 
 

11. INFORMAČNÍ A PUBLICITNÍ POVINNOSTI 
Příjemce dotace musí zajistit, aby veřejnost na obou stranách hranice měla jednotné informace o 
tom, že obdržená podpora pochází z „Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020". Především musí zaručit dodržení infor-
mačních a komunikačních opatření podle bodu 2.2 Nařízení (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, č. 2.2 a 
Nařízení (EU) 821/2014, Kapitola 2. Potud nařízení Pokynů k právním předpisům EU a Metodika k 
informačním a komunikačním opatřením.  
 
12. UDRŽITELNOST PROJEKTU 
U projektů, jejichž výsledky mají dlouhodobý charakter, musí příjemce dotace zajistit, že efekty uve-
deného malého projektu realizovaného v  rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa 
v programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2014-2020“ budou udrženy (bude zachován účel projektu) u těch jeho částí, u kterých je to 
z technického a právního hlediska možné. V souladu s článkem 71 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 je 
udržitelnost stanovena na dobu 5 let od data provedení závěrečné platby příjemci. 
 
13. SANKCE  
Zjistí-li FMP-projektový partner před výplatou prostředků příjemci dotace, že tento nenaplnil hodno-
ty výstupů o více než 15 % vzhledem k potvrzenému finančnímu plánu, může FMP-projektový partner 
zkrátit dotaci ve stejném procentuálním poměru. 
 

14. DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
Smlouvu o dotaci lze ukončit dohodou smluvních účastníků. 
 
15. VÝPOVĚĎ 
Smlouva může být na základě vážných důvodů oběma stranami písemně vypovězena. Výpovědní 
doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Možnost okamžité výpovědi smlouvy a požadování vrácení již vyplacených prostředků ze strany FMP-
projektového partnera nastává, pokud: 
 
a) pominuly důvody k poskytnutí dotace 

Příloha usnesení č. 333/2016



  

  Stránka 5 z 6 "ERN-0143-CZ-01.03.2016" 

5

b) na majetek příjemce dotace bylo nařízeno nebo zahájeno insolvenční řízení 
c) příjemce dotace získal dotační prostředky neprávem, především na základě nesprávných nebo 

neúplných údajů 
d) příjemce dotace dotovaný projekt nezahájil včas, nebo jej nezahájil vůbec, nebo se zřetelně od-

klonil od údajů uvedených v Žádosti 
e) příjemce dotace nepoužil dotační prostředky k účelům, stanoveným touto smlouvou, nebo poru-

šil pevně danou účelovou vazbu 
f) nebyly splněny povinnosti vyplývající z této smlouvy 
g) příjemce dotace nepředložil potřebné doklady nutné k řádnému ukončení projektu, nebo je ne-

předložil včas 
h) projektový partner od projektu odstoupil, nebo se změnil a projekt je nadále neproveditelný. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace pozbývá platnosti, pokud Smlouva o poskytnutí dotace mezi Sächsische 
Aufbaubank a Euroregion Neisse e.V. (Lead partnerem projektu „Společný fond malých projektů 
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“) pozbývá platnosti.  
 

16. VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ 
Příjemce dotace musí neoprávněně obdržené prostředky, nebo prostředky požadované zpět na zá-
kladě výpovědi smlouvy okamžitě vrátit FMP-projektovému partnerovi na bankovní účet: 
 
Banka:   Sparkasse Oberlausitz - Niederschlesien 
Konto:  3100035711 
Kód banky: 850 501 00 
IBAN:  DE65850501003100035711 
BIC:  WELADED1GRL 
 
nejpozději ke stanovenému termínu.  
 
17. ÚROČENÍ  
Vratná částka je úročena ode dne vyplacení FMP-projektovým partnerem. 
Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než sazba používaná Evropskou centrální bankou při jejích hlavních 
refinančních operacích v souladu s článkem 147 odstavec 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013. 
 

18. USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTU 
Speciální ustanovení, která vycházejí z dosavadních úprav a která se vztahují k projektu, nejsou vy-
loučena. 
 
 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, každý originál podepisují příjemce dotace a 

FMP-projektový partner, každá smluvní strana obdrží jeden originál.  
b) Pokud by některá ustanovení této smlouvy měla být zcela nebo částečně neplatná, nebo nepro-

veditelná, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Totéž platí i v případě, že smlouva ne-
bude úplná. V těchto případech se smluvní partneři zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ná-
hradním právně přípustným ujednáním, jakmile se neplatnost, neproveditelnost nebo neúplnost 
smluvních ustanovení zjistí. 

c) Právní základ této smlouvy tvoří české právo. Sídlem soudu je Liberec. 
d) Změny a doplňky této smlouvy musí být prováděny písemnou formou a ve dvojím vyhotovení. 
e) Příjemce dotace prohlašuje, že si Smlouvu před podpisem přečetl a její obsah vzal bez výhrady na 

vědomí. 
f) Příjemci dotace se doporučuje, aby v zájmu realizace této smlouvy uzavřel analogickou smlouvu i 

s partnerem, který se na projektu podílí. 
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g) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách sta-
tutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

h) Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. x  zasedání Zastupitelstva města Liberec konané-
ho dne x 2016. 
 

 
 
21. NABYTÍ PLATNOSTI 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními partnery. 
 
21. PŘÍLOHY 
Projektová žádost s registračním číslem 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

místo, datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….......................... 
razítko / podpis 

Tibor Batthyány, primátor Statutárního města Liberec 
příjemce dotace   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………… 
místo, datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................  
razítko / podpis  
Bc. Martin Půta, předseda Rady ERN 
FMP-projektový partner 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
z rozpočtu statutárního města Liberec  

 
č. CJ MML 054076/16 

 
 
Smluvní strany: 

 
statutární město Liberec, 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, 
IČ 00262978, 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města, 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou,  
vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, 
číslo bankovního účtu 1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci, 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 
IČ 72741597,  
zastoupené paní Dagmar Helšusovou, předsedkyní sdružení 
číslo bankovního účtu 78-6154810257/0100, vedeného u KB, a.s. Liberec 
(dále jen příjemce) 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec. 

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele 

ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
č. ../2016 ze dne 28.4.2016.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
 ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechny ustanovení tohoto zákona. 
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II. 
Účel a výše dotace 

 
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 200.000 Kč (slovy: Dvěstětisíckorunčeských) na 
realizaci 10. jubilejního ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci s názvem: „Dobrá ilustrace – 
kouzelná vrátka ke knize“.  
Veletrh se bude konat od čtvrtka 2. června do soboty 4. června 2016 v prostorách libereckého 
Kolosea.  
Standardním cílem tohoto veletrhu je podpora a rozvoje čtenářské gramotnosti, jako základu 
dalšího dobrého vzdělávání našich dětí. Součástí veletrhu bude setkávání dětí s tvůrci knih, 
tematické dílny se vstupem dětí do příběhů knih.    
Dotace je účelově vázána na tyto položky:  
 

• Honoráře umělců 
• Výtvarná dílna /honoráře lektorů, materiál/                                         
• Produkční práce provozních prostor                                                  
• Provozní náklady veletrhu      
• Propagace veletrhu.                                            

 
 
                                                                          III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do 30. 6. 2016.  
 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30. 9. 2016 na 

účet poskytovatele č. 1089692/0800, s variabilním symbolem 5407616 (číslo smlouvy). 
 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet 78-6154810257/0100, vedený u KB 
Liberec, do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.  
 

 
                                                                           V. 

Všeobecné podmínky užití dotace 
 

1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují 
k Veletrhu dětské knihy v Liberci, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena 
statutárním městem Liberec.  

 
2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
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3. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 9. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování 
dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí vztahovat 
k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté částky. 
 
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 

• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

  - u  BEZHOTOVOSTNÍCH plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
  - u  HOTOVOSTNÍCH plateb kopie výdajových pokladních dokladů 
 
c) Kopie dokladů (především fotokopie) musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí 
obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat 
po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 
 
d) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 
nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 kalendářních 
dnů po obdržení písemné výzvy. 
 

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která 
byla podpořena poskytovatelem. 

 
5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 kalendářních dnů od okamžiku 

vzniku změny informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 
identifikace příjemce (zejména změna názvu, změna sídla, zánik živnostenského 
oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech 
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace. 

 
6. Příjemce dotace se zavazuje dodržet poslání pořádaného Veletrhu dětské knihy v Liberci, 

tj. upozornit na klesající čtenářskou gramotnost a klasickou četbu v silné konkurenci k 
virtuálním médiím. Cílem tohoto projektu není rozvíjet zanedbanou čtenářskou 
gramotnost, ale zaujmout a připravit příjemné zážitky spojené s knihou pro čtenáře i ne-
čtenáře, děti čtenářsky průměrné až podprůměrné, děti hyperaktivní, dyslektické a 
dysgrafické, jejichž počet, jak vyplývá z pedagogické praxe, stále mírně stoupá. 

                                        
7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravované akci a aktualitách 

týkajících se festivalových dnů a zaslat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit 
na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
 

VI. 
Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech 
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
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2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnuté dotace. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 

tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 
 

VII. 
Sankce 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, bude 

řešeno jako porušení rozpočtové kázně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Pokud příjemce použije dotaci (případně její část) k jinému účelu, než je uveden v čl. II 

této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně 
použité a příjemce je povinen je do 30 kalendářních dnů vrátit na účet poskytovatele. 

 
3. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, 

poskytovatel je oprávněn požadovat od příjemce úhradu penále ve výši 1 promile z částky 
odvodu za každý den prodlení dle zákona o rozpočtových pravidlech. Stejné penále je 
poskytovatel oprávněn požadovat v případě prodlení s vrácením prostředků dle čl. III 
odst. 2. 

 
4. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a toto 

není porušením rozpočtové kázně, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
1% z poskytnuté dotace za každý den porušení podmínek této smlouvy. Smluvní pokutu je 
příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě výzvy, ve lhůtě do 15 kalendářních dnů 
počítané ode dne následujícího po doručení této výzvy příjemci. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3. Smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 

o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, 
které bylo zveřejněno v Ústředním věstníku EU dne 24.12.2013. 

 
4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dnů před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom stejnopisu. 
 
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 

stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

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

pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ../2016 ze  dne 28.4.2016. 

 
 
 
V Liberci        V Liberci 
 
 
 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   …………………………. 
Ing. David Pastva      Dagmar Helšusová 
vedoucí odboru cestovního ruchu,     předsedkyně sdružení 
kultury a sportu 
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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
 č.  

 
 

Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00 262 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen Město) 
 
a 

 
HOLD Production, s.r.o. 
se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 
IČ 24797901 
Zastoupená Ing. Mgr. Janem Punčochářem, jednatelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. C 36279 
 
(dále jen Společnost) 
 
 
 
 

I. 
Předmět dohody 

 
1. Předmětem této dohody je úplné narovnání práv, povinností a nároků mezi smluvními 

stranami ohledně vypořádání smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 
března 2014.  

 
2. Účelem této smlouvy o dílo bylo informování veřejnosti o projektu „Prezentace 

archeologických nálezů získaných v lokalitě Kostelní ul. – souhrnné historie města“. 
Město na základě této smlouvy uhradilo Společnosti v březnu 2014 zálohu ve výši 
300.  000 Kč včetně DPH.  
 

3. Mezi smluvními stranami vznikl spor o to, zda předmět smlouvy o dílo byl řádně plněn 
a zda je Město povinno uhradit doplatek ve výši 180. 000 Kč včetně DPH.  

 
 

II. 
Narovnání sporných nároků 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím řešení vzájemných práv a povinností takto. 

 
2. Vzhledem k tomu, že plnění ze strany Společnosti bylo Městu poskytnuto, uhradí Město 

Společnosti doplatek ve výši 180. 000 Kč včetně DPH na účet Společnosti 
č.  5985332001/5500 do 30 dní od uzavření této Dohody.  
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3. Společnost nebude po Městě požadovat úhradu úroku z prodlení, náhradu újmy či jiné 
sankce z titulu opožděné úhrady výše uvedené částky doplatku ze smlouvy o dílo. 
Tohoto svého nároku se Společnost výslovně vzdává, nebude jej jakkoli uplatňovat či 
vymáhat a uplatňovat jinou sankci s tím související.  

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašuji, že vypořádáním uvedeným výše jsou vzájemně úplně 

a s konečnou platností vypořádány, nemají vůči sobě žádných jiných dluhů, pohledávek 
či nároků. 

 
2. Jakékoli změny této Dohody lze provádět pouze formou písemných číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 

3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

4. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 
 

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

6. Uzavření této Dohody schválila Rada města Liberec usnesením č. ……….  ze dne ……. 
 

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

 
 
 
 
 
V Liberci dne:                
 
 
 
 
 
 
………………………………           …….. ……………………… 
Ing. Mgr. Jan Punčochář    Tibor Batthyány 
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Příloha č. 1 - Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
 
Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR 
V Praze dne 18. ledna 2016 
Č.j. MV-8364-1/PO-IZS-2016 
Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky 
SDH“ obcí pro rok 2017 
MV - generální ředitelství HZS ČR, v souladu s čl. 2 odst. 1 Zásad pro poskytování účelových 
investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí, vyhlašuje výši 
dotace, její maximální procentuální podíl na nákladech akce v běžném roce, objem alokova-
ných dotačních prostředků pro obce v jednotlivých krajích a rovněž tak typ požární techniky, 
na které se dotace poskytuje. 
Dotace se poskytují v následujících podprogramech: 
Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 
Dotace může být poskytnuta na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vyba-
vení 
jednotky požární ochrany: 
- pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III, 
- pokud není vybavena CAS vyrobenou v roce 2001 a později, 
- pokud není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV - generálním 
ředitelstvím HZS ČR (netýká se technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 v 
souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám 
požární ochrany). 
Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 může dosáhnout až 70 % 
nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2,5 mil. Kč. 
CAS 7,5, CAS 10 a CAS 15 
je vyrobena na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený 
provoz, lehké hmotnostní třídy (3.000 až 7.500 kg) nebo střední hmotnostní třídy (7.500 až 
16.000 kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním 
čerpadlem o jmenovitém výkonu 750 l.min-1, 1.000 l.min-1 nebo 1.500 l.min-1 a s kabinou 
osádky se sedadly pro 6 osob. 
CAS 20 
je vyrobena na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, nebo kategorie 3 pro terénní 
provoz, střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg), nebo těžké hmotnostní třídy (nad 
16.000 kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním 
čerpadlem o jmenovitém výkonu 2.000 l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob. 
Uváděné hodnoty jmenovitého výkonu vychází z ČSN EN 1028-1 a jsou charakterizovány 
jmenovitým tlakem (bar) a jmenovitým průtokem (l.min-1). 
Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou 
mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce HZS příslušného kraje. 
MVCRX02SAWE5 

Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
Dotace může být poskytnuta také na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve 
vybavení jednotky požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II 
nebo 
JPO III. 
Dotace může být poskytnuta na: 
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a) technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen „rekonstrukce“) CAS 32 – T 815 
v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám 
požární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně 
však 1,5 mil. Kč. 
b) rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Dotace 
může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2 mil. Kč. 
Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou 
mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce HZS příslušného kraje. 
Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) 
Dotace může být poskytnuta na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednot-
ky 
požární ochrany: 
- pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V, 
- pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 
8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2001 
a později. 
Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč. 
DA 
je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, 
s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se 
sedadly pro nejméně 8 osob. 
Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné 
konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje. 
Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice 
Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jed-
notku 
požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V. 
Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 4,5 mil. Kč. 
Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH 
obce. 
Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
Podprogram 1 bude realizován z prostředků vyčleněných na tyto účely z Fondu zábrany škod 
České kanceláře pojistitelů, objem alokovaných dotačních prostředků pro obce v jednotlivých 
krajích není stanoven. 
Pro podprogramy 2 a 3 je předpokládaný celkový objem alokovaných dotačních prostředků 
pro 
obce v jednotlivých krajích v mil. Kč následující: 
Kraj Dotace MV v mil. Kč 
hl. m. Praha 10,0 
Středočeský kraj 34,5 
Jihočeský kraj 25,0 
Plzeňský kraj 20,0 
Karlovarský kraj 5,0 
Ústecký kraj 14,0 
Liberecký kraj 9,0 
Pardubický kraj 17,0 
Královéhradecký kraj 16,0 
Kraj Vysočina 25,0 
Jihomoravský kraj 26,0 
Olomoucký kraj 16,5 
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Moravskoslezský kraj 18,5 
Zlínský kraj 13,5 
Celkový součet 250,0 
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba 
generální ředitel HZS ČR 
podepsáno elektronicky 
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