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Mgr. Pavel Finkous  
Pavel Weiss 

Náhradníci: 

Tomáš Kysela 
Bc. Daniela Bušková 
Mgr. Zuzana Dostalíková 
Roman Pittner 
Jaroslav Kouba 

a  u k l á d á  

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 

1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek na výběr dodavatele 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka 2 osobních automobilů pro městskou 
policii“, 

T: 05/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Dodávka 2 osobních automobilů pro 
městskou policii“, předložit radě města ke schválení výsledek zadávacího řízení, 

T:05/2016 

USNESENÍ Č. 343/2016 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 

I. Výkup budovy a pozemků 

souhlasí s výkupem budovy č. p. 342 na p. p. č. 1345/1 a budovy bez č. p. / č. e. na p. p. č. 1345/5 
včetně p. p. č. 1345/1 o výměře 246 m2, 1345/3 o výměře 41 m2, 1345/4 o výměře 148 m2, 1345/5 
o výměře 251 m2, 1345/6 o výměře 229 m2 a 1348/4 o výměře 324 m2 (nově vzniklé p. p. č. 
1345/3, 1345/5 a 1345/6 byly odděleny z původních parcel dle GP č. 3661-40/2016 ze dne 
23. 3. 2016), při ul. Nad Školou, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251, do vlastnictví 
statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 4 500 000 Kč  

u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke 
schválení zastupitelstvu města 

T: 05/2016 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

II. Služebnosti 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení kanalizační 
přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 436, 487 a 488 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou a vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 487 a 488 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti 



 
 

3

příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji 
funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 486/1 v k. ú Vratislavice nad Nisou, R. F. 
a M. F., a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 8 640 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2133/1 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, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2379 
a p. p. č. 2378 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je stavba č. p. 206, I. V., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2133/1 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, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2410 
a p. p. č. 2409 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 204, A. S. 
a P. S., a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2061/1 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, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2380 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 205, R. E. a M. E., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2133/1 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, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2396 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je stavba č. p. 210, H. H., a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2133/1 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, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2389/1 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 209, F. H. a R. Š., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 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 smluv ve věci služebností dle 
schválených usnesení 

T: 11/2016 

  



 
 

4

USNESENÍ Č. 344/2016 

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

Stručný obsah: Hlášení za období leden až březen 2016 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. 
Jedná se o předběžná čísla k datu 31. 3. 2016 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na 
schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 vycházejí 
ze skutečného průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným parametrem je 
aktuální stav zadluženosti a to včetně zůstatku finančních prostředků v amortizačním fondu. 
V závěrečné části jsou uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném období. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o naplňování příjmu a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru 
ekonomiky – leden až březen 2016  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti 
odboru ekonomiky – leden až březen 2016 zastupitelstvu města dne 26. 5. 2016 jako informaci 

Výpůjčka nemovitého majetku pro Liberecký kraj – DC Sluníčko 

Stručný obsah: Předkládaný materiál řeší výpůjčku nemovitého majetku na Liberecký kraj 
(LK) v souvislosti s převodem příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko. LK zřídí nový 
právní subjekt Dětské centrum Liberec, p. o., který převezme na základě uzavřené smlouvy 
o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků 
mezi LK a SML, veškerou činnost současného DC Sluníčko. Nemovitý majetek, který v současné 
době DC Sluníčko užívá, bude ve výpůjčce LK od 1. 9. 2016 do doby zápisu těchto nemovitostí 
na LK v katastru. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 345/2016 

Ukončení smlouvy o výpůjčce pro Dům dětí a mládeže Větrník 

Stručný obsah: Předkládaný materiál řeší ukončení smlouvy o výpůjčce a obstarání údržby 
č. j. 3500/97/3 mezi Domem dětí a mládeže Větrník, příspěvkovou organizací Libereckého kraje 
(LK) a SML v souvislosti s převodem příspěvkové organizace DDM Větrník na město na základě 
uzavřené smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 
povinností a závazků mezi LK a SML. Ukončení této smlouvy je dohodou ke dni 31. 8. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení smlouvy o výpůjčce a obstarání údržby č. 3500/97/3 ze dne 14. 3. 1997 uzavřené mezi: 
statutární město Liberec a Dům dětí a mládeže Větrník, IČ: 661 11 498, se sídlem Riegrova 16, 
460 01 Liberec 1 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 1998 a dodatku č. 2 ze dne 29. 5. 2000 
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dohodou ke dni 31. 8. 2016 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení smlouvy 
o výpůjčce 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 346/2016 

Majetkoprávní operace – umístění reklamních zařízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

umístění 1 ks reklamního zařízení o velikosti 1,85 x 4,70 m na budově v ul. Dvorská 169, 
Liberec 5, která stojí na pozemku p. č. 3595/1, k. ú. Liberec pro Radio Contact Liberec, spol. 
s r. o., IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, 460 01, Liberec 1, za cenu 8 000 Kč bez DPH 
ročně 

n e s c h v a l u j e  

umístění 1 ks reklamního zařízení o velikosti 1,85 x 3,80 m na budově v ul. Dvorská 169, 
Liberec 5, která stojí na pozemku p. č. 3595/1, k. ú. Liberec pro Radio Contact Liberec, spol. 
s r. o., IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, 460 01, Liberec 1, za cenu 8 000 Kč bez DPH 
ročně 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat žadatele o přijatých 
usneseních a zajistit uzavření smlouvy 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 347/2016 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení optické metropolitní sítě, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 
634/1, 2491, 2492, 5755, 6009, k. ú. Liberec, pro: Liberecká IS, a. s., Mrštíkova 3, 464 71 
Liberec III, IČ: 254 50 131. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč (dle 
výjimky z interního předpisu čl. 4, odst. 5), ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení optické metropolitní sítě, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 
1139, 5784, 5785, 5797, k. ú. Liberec, pro: Liberecká IS, a. s., Mrštíkova 3,464 71 
Liberec III, IČ: 254 50 131. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč (dle 
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výjimky z interního předpisu čl. 4, odst. 5), 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 kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku p. č. 660, k. ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 15 000 Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 1336/1, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1308/1 
a 1309, k. ú. Starý Harcov, kterými jsou v současné době: K. P. a K. P. Předpokládaná cena 
za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

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. 1160, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1162 
a 1163/1, k. ú. Vesec u Liberce, kterými jsou v současné době: O. V. a O. H.. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 2 000 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 
distribuční soustavy (uložení podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 671/1, 5763/2, 5763/3, 5765/1, 5766/1, 5768/4, k. ú. Liberec, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 
89 800 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; 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení STL plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 155, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch každého vlastníka 
jednotky č. 190/1 v domě číslo popisné 190 na pozemku p. č. 186/1, k. ú. Rochlice u Liberce 
o velikosti spoluvlastnického podílu 5051/20584 na společných částech domu a na pozemku, 
kterým je v současné době S. K. a ve prospěch každého vlastníka jednotky č. 190/3 v domě 
číslo popisné 190 na pozemku p. č. 186/1, k. ú. Rochlice u Liberce 
o velikosti spoluvlastnického podílu 5241/20584 na společných částech domu a na pozemku, 
kterým je v současné době S. K. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
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bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 255/1, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 651/1 k. ú. 
Růžodol I, kterým jsou v současné době H. V. a H. V. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (uložení podzemního vedení VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 1060, 1097, k. ú. Růžodol I, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 1 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 348/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 594/2015/1 ze dne 3. 5. 2015, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1016/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 49 800 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 548/2013/I./1 ze dne 16. 7. 2013, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení přípojek dešťové a splaškové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 219/2, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 219/3, 219/14 k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné době 
Okresní stavební bytové družstvo, Kamenická 471, 46006 Liberec XXV, IČ: 00224138. 
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Konečná cena za zřízení služebnosti činí 20 000 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; 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 782/2015/8 ze dne 6. 10. 2015, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení přípojky optického kabelu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 255/1, 1400/41, k. ú. Růžodol I, ve prospěch: Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, 
IČ: 04084063. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 5 200 Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 593/2013/33 ze dne 27. 8. 2013, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (nadzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1040, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 1 600 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 487/2015/5 ze dne 16. 6. 2015, 
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 p. č. 48, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 68/2, k. ú. 
Karlinky, kterým jsou v současné době S. M. a V. M. 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; 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 149/2016/16 ze dne 8. 3. 2016, 
b) schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 782/46, k. ú. Doubí u Liberce 

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

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 349/2016 

Rekapitulace pojistných událostí vyplavení MŠ řešených na výjimku ze směrnice 
3RM 

Stručný obsah: Koncem roku 2015 došlo k pojistným událostem – vyplavení Mateřské školy 
"Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, 460 01, Liberec 5 a Mateřské školy "Kamarád", 
Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06, Liberec VI – Rochlice. V lednu 2016 
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došlo k havárii vyplavení na Mateřské škole "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, Liberec 
IX – Janův Důl. O prvních dvou událostech již byla RM informována dne 3. 11. 2015 na své 
19. schůzi. V materiálu uvádíme celkovou výši škod a u dvou MŠ výši skutečného pojistného 
plnění, ceny včetně DPH. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. způsob odstranění škod a výši škod v případě havárie Mateřské školy „Nad přehradou“, 
Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace, dle bližších informací uvedených 
v důvodové zprávě (bod 1), 

2. způsob odstranění škod a výši škod v případě havárie Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, 
Dělnická 831/7, příspěvková organizace, dle bližších informací uvedených v důvodové 
zprávě (bod 2), 

3. způsob odstranění škod a výši škod v případě havárie Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, 
Strakonická 211/12, příspěvková organizace, dle bližších informací uvedených v důvodové 
zprávě (bod 3), 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajištění dokončení vyúčtování 
škodních událostí 

T: 31. 7. 2016 

USNESENÍ Č. 350/2016 

Vypsání výběrového řízení na výměnu technologie kotelny 

Stručný obsah: Z důvodu dožilé technologie kotelny na ZŠ Na Výběžku, byla vypracována 
projektová dokumentace, která je nyní podkladem pro vypsání výběrového řízení na výměnu 
technologie. Předkládáme RM ke schválení připravenou zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce malého rozsahu IV. kategorie. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele nové technologie kotelny Základní školy, Liberec, 
Na Výběžku 118, příspěvkové organizace, Liberec 25 a zadávací dokumentaci dle přílohy 
č. 1 

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

Jmenovaní členové: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru MS 
Jiří Ronec odd. MSSO 
Štěpánka Veselská odd. MSSO 

Náhradníci komise: 

Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího odd. MSSO 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Dušan Kopecký odd. MSSO 

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

Tomáš Kysela náměstek primátora 
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Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru MS 
Petr Machatý pověřený zastupováním funkce vedoucího odd. MSSO 
Jiří Ronec odd. MSSO 
Štěpánka Veselská odd. MSSO 

Náhradníci komise: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr náměstek primátora 
Miroslav Hozák odd. MSSO 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Dušan Kopecký odd. MSSO 
Vladimír Vavřena odd. MSSO 

4. seznam oslovených firem: 

WARMNIS, spol. s r. o., IČ: 43224679 
Ecowatt-EU, a. s.,  IČ: 27319261 
ULIMEX, spol. s r. o., IČ: 14864878 
Dvořák – Karlík, s. r. o.,  IČ: 28825870 
TEP Jablonec, spol. s r. o.,  IČ: 62240188 

a  u k l á d á  

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

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
s výběrovým řízením, 

T: ihned  

Vyjádření odboru právního a veřejných zakázek k závěrům kontrolního výboru 

Stručný obsah: Rada města Liberec na své schůzi konané dne 19. 4. 2016 usnesením č. 336/2016 
schválila uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností 
HOLD Production, s. r. o., IČ 24797901, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III – Jeřáb, 460 07 
Liberec a uložila Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
prověřit závěry kontrolního výboru a připravit návrh dalšího postupu pro radu města. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 351/2016 

Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního 
pozemkového úřadu  

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí pozemků: 



 
 

11

k. ú. Dolní Hanychov p. č. 684/2 a p. č. 684/6  
k. ú. Horní Růžodol p. č. 186/1, p. č. 186/2 a p. č. 189  
k. ú. Růžodol I p. č. 1035/3  
k. ú. Machnín p. č. 1051/2  
k. ú. Rochlice u Liberce p. č. 1036/3 
k. ú. Krásná Studánka p. č. 1087/2 a p. č. 1201  
k. ú. Radčice u Krásné Studánky p. č. 650  

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 operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 352/2016 

Schválení projektového záměru „Centrum aktivního života – zázemí pro 
komunitní činnost“ 

Stručný obsah: Cílem projektu je zrekonstruovat a využít památkově chráněný a aktuálně 
nevyužitý objekt, Liebiegův palác, pro vytvoření prostoru pro setkávání obyvatel, kde se budou 
setkávat členové komunity napříč generacemi, z různých sociálních skupin, za účelem sociálních, 
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit. 
Projekt bude realizován v průběhu let 2017 – 2020 v etapách podle přípravy projektových 
dokumentací a související administrativy. Náklady projektu budou spolufinancovány z IROP 
prostřednictvím IPRÚ. Předpokládaná cena projektu je 210 000 000 Kč, z toho dotace IROP činí 
178 500 000 Kč a dotace ze státního rozpočtu 10 500 000 Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). 
Spoluúčast SML bude včetně 5% rezervy činit max. 31 500 000 Kč (15 %). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Centrum aktivního života – zázemí pro komunitní činnost“ dle přílohy 
č. 1 

2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací 

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

4. zahájení přípravy projektu  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. průběžně aktualizovat návrh časového harmonogramu etap projektu a předložit jej 

k projednání projektové kanceláři 

T: 05/2016 

2. zahájit přípravy projektové dokumentace včetně všech přípravných kroků (zejm. výběrové 
řízení na zpracovatele) ve spolupráci s odborem majetkové správy 

T: 06/2016 

3. zpracovat projektovou žádost do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
prostřednictvím Integrovaného programu rozvoje území a předložit ji do RM k projednání 
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T: do vyhlášení výzvy v rámci IPRÚ, nejpozději 2017 

USNESENÍ Č. 353/2016 

Schválení návrhu zadání 75. změny územního plánu města Liberec 

Stručný obsah: Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 167/2014 ze dne 26. 6. 2014 podnět 
k pořízení 75. změny územního plánu města Liberec. Cílem této změny je prověřit možnosti 
změny funkčního využití stávajících ploch, případně vymezit nové zastavitelné plochy 
umožňující realizaci hiporehabilitačního centra na území města Liberec. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu „Návrh zadání 75. změny územního plánu města Liberec“ zastupitelstvu 
města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit zadání 75. změny územního plánu města Liberec dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit materiál „Návrh zadání 75. změny 
územního plánu města Liberec“ k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

T: do 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 354/2016 

Schválení projektového záměru „Územní studie krajiny – pro správní obvod 
ORP Liberec“ 

Stručný obsah: Celkové odhadované náklady projektu činí 6 661 050 Kč vč. DPH. V rámci 
přípravné fáze projektu je navrženo zpracování žádosti o podporu z IROP – výzva č. 9 „Územní 
studie“. V případě úspěšné žádosti o podporu budou náklady projektu financovány z dotačního 
titulu až do výše odpovídající 90 % uznatelných nákladů projektu (tj. 85 % z EFRR a 5 % ze 
státního rozpočtu ČR). Magistrát města Liberec bude financovat realizaci projektu ve výši 
odpovídající 10 % uznatelných výdajů projektu a všech neuznatelných výdajů projektu.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Územní studie krajiny – pro správní obvod ORP Liberec“ dle přílohy 
č. 1, 

2. vlastníka projektu odbor hlavního architekta,   

3. vedoucího projektu Ing. Petra Kolomazníka, vedoucího odboru hlavního architekta, 

4. zahájení přípravy projektu vč. žádosti o podporu z IROP – výzva č. 9 „Územní studie“, 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, 
1. zahájit přípravu žádosti o podporu z IROP – výzva č. 9 „Územní studie“ včetně všech 

souvisejících přípravných kroků ve spolupráci s odborem strategického rozvoje 
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a dotací/oddělení získávání dotací 

T: 05/2016 

2. zajištění potřebných podkladů pro podání žádosti o podporu dle podmínek IROP – výzvy 
č. 9 „Územní studie“, tj. plná moc, dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, 
smlouvu o dílo se zhotoviteli územní studie krajiny, podklady pro hodnocení žádosti 
o podporu a informace k zadání územní studie a seznam objednávek – přímých nákupů ve 
spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací/oddělení získávání dotací 

T: do 01/2017 

3. zpracovat projektovou žádost do IROP – výzvy č. 9 „Územní studie“ vč. všech relevantních 
příloh ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací/oddělení získávání dotací 
a předložit ji k projednání radě města 

T: do 01/2017 

USNESENÍ Č. 355/2016 

Petice občanů proti realizaci sběrné obvodové komunikace v lokalitě Liberec – 
Karlinky dle nového návrhu územního plánu Liberec 

Stručný obsah: Petice jednoznačně směřuje k novému návrhu územního plánu. Z tohoto důvodu 
doporučujeme, aby s peticí bylo nadále nakládáno jako s připomínkou. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podání ze dne 13. 4. 2016 označené „Petice občanů proti realizaci sběrné komunikace v lokalitě 
Liberec – Karlinky, dle nového návrhu územního plánu Liberec“ dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, 

1. zabývat se podáním dle přílohy č. 1 jako připomínkou uplatněnou k návrhu nového 
územního plánu 

2. zajistit odeslání odpovědi 

T: ihned 

Revokace usnesení č. 795/2014, které požaduje revokovat usnesení č. 591/08 

Stručný obsah: Rada města Liberec přijala v roce 2008 usnesení č. 591/08, které ukládá 
postupovat podle schválených zásad územní energetické koncepce a ukládá nedoporučovat 
odpojování jednotlivých odběratelů od systému CZT a to především díky možnosti blokování 
umisťování nových sítí z pozice vlastníka pozemků. V roce 2014 rada města přijala usnesení 
č. 795/2014, ve kterém je požadována revokace výše popsaného usnesení č. 591/08 a dále je 
uloženo připravit podklady pro zadání a návrh dalšího postupu. 
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Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 356/2016 

Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 
(DTM) Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje (DMVSLK) 

Stručný obsah: V roce 2016 oslovil Liberecký kraj postupně všechny obce v Libereckém kraji 
s nabídkou spolupráce na projektu Digitální technická mapa (DTM) Libereckého kraje. 
Smlouvou o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy 
veřejné správy Libereckého kraje se město připojí ke krajskému projektu, který by měl na sebe 
postupně převzít správu, rozvoj a aktualizaci povrchové situace digitální technické mapy obcí 
pro celé území kraje včetně statutárního města Liberec. Obec se smlouvou zavazuje, že bude 
aktivně činit kroky směřující k vydání vyhlášky o vedení technické mapy obce v souladu se 
vzorem vyhlášky Digitální technické mapy digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální 
mapy veřejné správy Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec 
dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit podpis smlouvy 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné 
správy Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec dle přílohy č. 1 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 357/2016 

Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99 

Stručný obsah: Materiál předkládá RM k odsouhlasení smlouvu o souhlasu s provedením stavby 
jako podkladu nutného k získání souhlasu vlastníka – M. M. k umístění stavby, jejímž 
investorem bude statutární město Liberec, jako majitel sousedních pozemků, na kterých se 
nachází skalní masiv určený k zajištění. Stavba bude zasahovat i do pozemku, jež není ve 
vlastnictví SML. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je nutné pro povolení takové stavby být držitelem práv 
k příslušným pozemkům.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o souhlasu s provedením stavby pro zajištění skalního masivu 
v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99 mezi statutárním městem Liberec a M. M.; dle přílohy č. 1 
a 2 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit podpis této smlouvy  
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 358/2016 

Zhotovení a instalace kovového venkovního schodiště u přehrady Harcov, 
Liberec – výjimka ze směrnice RM 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele pro zhotovení a instalaci 
2 kusů atypického kovového venkovního schodiště u přehrady Harcov – Liberec. Odbor ekologie 
a veřejného prostoru obdržel na základě poptávkového řízení dvě nabídky, přičemž cena 
nejvýhodnější činí 228 800,00 Kč bez DPH (zhotovitel není plátcem 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 „Zhotovení a instalace kovového venkovního schodiště u přehrady Harcov, 
Liberec“, 

2. výběr dodavatele na základě předchozího poptávkového řízení a obdržení cenových nabídek, 
a to: Bc. Patrik Blajer, V Cihelně 534, 463 12 Liberec, IČ: 03069532,  

3. uzavření smlouvy o dílo na „Zhotovení a instalaci kovového venkovního schodiště 
u přehrady Harcov, Liberec“ s Bc. Patrikem Blajerem, V Cihelně 534, 463 12 Liberec, 
IČ: 03069532, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 228 800,00 Kč bez DPH (není 
plátcem DPH), dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit oboustranné podepsání 
smlouvy o dílo na „Zhotovení a instalaci kovového venkovního schodiště u přehrady Harcov, 
Liberec“ s Bc. Patrikem Blajerem, V Cihelně 534, 463 12 Liberec, IČ: 03069532, s cenou díla dle 
cenové nabídky ve výši 228 800,00 Kč bez DPH (zhotovitel není plátcem DPH) 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 359/2016 

Změny jízdního řádu na tramvajové lince č. 11 

Stručný obsah: Předmětný materiál se zabývá obsahem sdělení Libereckého kraje ve věci 
nastavení jízdního řádu tramvajové linky č. 11. V materiálu je navržen postup řešení 
financování tramvajové linky č. 11 ve dvou sledech a to uzavření financování ze strany 
Libereckého kraje za roky 2015 a 2016 do 30. 6. 2016 včetně nastavení financování tramvajové 
linky č. 11 ze strany Libereckého kraje na roky 2017 a 2018. Ve věci zkrácení intervalů na lince 
č. 11 s cílem nalezení shody všech tří objednatelů tramvajové dopravy včetně finančního plnění, 
je navrženo nastavit a smluvně odsouhlasit k 1. 9. 2016. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. sdělení p. Vladimíra Mastníka, člena Rady Libereckého kraje pověřeného řízením resortu 
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dopravy ze dne 4. 4. 2016, Čj. KULK 24844/2016 (příloha č. 2), 

2. výkazy dopravce společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., 
poslané dne 11. 4. 2016 odboru dopravy Libereckého kraje (příloha č. 3), 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi statutárního města Liberce panu Vladimíru Mastníkovi, členovi Rady Libereckého 
kraje pověřenému řízením resortu dopravy (příloha č. 1), 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit administraci 
a odeslání schválené odpovědi statutárního města Liberce 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 360/2016 

Darovací smlouva – IQLANDIA, o. p. s., Liberec 

Stručný obsah: Radě města je předkládána darovací smlouva, kdy statutární město Liberec 
získá dar v hodnotě 739 610 Kč v souladu se smlouvou o uzavření budoucí darovací smlouvy. 
Jedná se o výstavbu technické a dopravní infrastruktury v lokalitě ulice Košická v souvislosti 
s výstavbou SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC (IQLANDIA) na pozemcích p. č. 5874 
– o výměře 6 677 m2, p. č. 5879/4 - o výměře 14 m2, p. č. 5873 – 2 275 m2, p. č. 5879/1 – o výměře 
2 908 m2 ve vlastnictví statutárního města Liberec. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím daru chodníků, přechodů s ostrůvkem, vodorovného silničního značení a osvětlení místa 
přechodů napojených na veřejné osvětlení (ve vlastnictví dárců) vybudovaných na pozemcích 
statutárního města Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 53 Liberec 1, 
p. p. č. 5874, p. p. č. 5879/4, p. p. č. 5873, p. p. č. 5879/1 (ve vlastnictví obdarovaného) k. ú. 
Liberec, obec Liberec, od společnosti IQLANDIA, o. p. s., IČ: 25444565, se sídlem Nitranská 
410/10, 460 07 Liberec 3, zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem Coufalem dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 
majetkoprávní operaci, jejímž předmětem je přijetí daru stavebních objektů, 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 361/2016 

Oblačná – schválení výsledku VŘ 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení 
na zhotovitele stavby „Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Souvislá údržba komunikace Oblačná, 
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Liberec“: STRABAG, a. s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 
s nabídkovou cenou 4 743 199,15 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. zajistit podpis oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2 a rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich odeslání 
a zveřejnění, 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem STRABAG, a. s., IČ 60838744, se 
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,  

3. zajistit realizaci akce, 

KT: 12/2016 

USNESENÍ Č. 362/2016 

Opravy výtluků na komunikacích 2016 – schválení výsledku VŘ 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení 
na zhotovitele stavby „Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2016“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Opravy výtluků na komunikacích po zimním 
období 2016“: Technické služby města Liberec, a. s., IČ 25007017, se sídlem: Erbenova 376/2, 
460 08 Liberec 8 s nabídkovou cenou: 5 506 586 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. zajistit podpis oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2 a rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich odeslání 
a zveřejnění, 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem Technické služby města Liberec, a. s., 
IČ 25007017, se sídlem: Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8,  

3. zajistit realizaci akce, 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 363/2016 

Šamánkova – schválení výsledku VŘ 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení 
na zhotovitele stavby „Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního 
náměstí po po vl. inž. sítí, Liberec“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá 
údržba části Tržního náměstí po vl. inž. sítí, Liberec“: EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se 
sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, s nabídkovou cenou 3 090 000,00 Kč bez 
DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. zajistit podpis oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 2 a rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich odeslání 
a zveřejnění, 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se 
sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  

3. zajistit realizaci akce, 

KT: 12/2016 

USNESENÍ Č. 364/2016 

Schválení vyhrazeného stání pro invalidu 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazu ZTP/P M. L. v Dobiášově ul. Žádost splňuje podmínky interního předpisu 
města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP/P. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Dobiášova pro držitele ZTP/P M. L. 

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. L. na komunikaci ul. Dobiášova 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 365/2016 

Změna a vydání nařízení a ceníku za stání vozidel 

Stručný obsah: Materiál řeší úpravu ceníku za stání silničních motorových vozidel, konkrétně 
úpravu provozní doby návštěvnických stání na novou provozní dobu od 8:00 do 18:00 h 
a úpravu tarifního pásma D (zelená) pro maximální cenu a to na cenu 20 Kč za celodenní stání 
bez přesahu předplatného hodin do dalšího dne. Zároveň byla potřeba změna nařízení 
statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích ve městě Liberci v návaznosti na rozšíření MP Manageru zavedením 
univerzálního platebního portálu, který umožňuje platbu přes mobilní a chytré telefony 
a rozšíření způsobu platby prostřednictvím SMS platby. 

Rada města po projednání 

v y d á v á  
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nařízení statutárního města Liberec č. 1/2016 o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci dle přílohy č. 1, 

s c h v a l u j e  

ceník za stání silničních motorových vozidel s účinností od 23. 5. 2016 dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit v součinnosti 
s právním odborem zveřejnění nařízení a ceníku na úřední desce a webových stránkách 
statutárního města Liberec 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 366/2016 

Vlastnictví inženýrských sítí – lokalita Zelené údolí, Liberec 

Stručný obsah: Na základě žádosti ze dne 29. 3. 2016 od Javornické stavební a realitní 
společnosti, s. r. o., ve věci nezkolaudovaných a nepředaných vodovodních a kanalizačních řadů 
vybudovaných společností Interma, a. s., se sídlem Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6, je radě 
města předkládán materiál, jehož cílem je radu města seznámit s problematikou 
nezkolaudovaných a nepředaných vodovodních a kanalizačních řadů, které byly vybudovány 
společností Interma, a. s., se sídlem Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost Javornické stavební a realitní společnosti, s. r. o., IČ: 25402293, se sídlem Javorník 53, 
Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub ve věci nezkolaudovaných a nepředaných vodovodních 
a kanalizačních řadů vybudovaných společností Interma, a. s., IČ: 63145057, se sídlem Zelené 
údolí 1019, 460 06 Liberec 6 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po prokázání vlastnictví 
inženýrských sítí v lokalitě Zelené údolí informovat radu města o dalším možném postupu 
v předmětné záležitosti 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 367/2016 

Svítidla na křižovatku Žitavská x 1. máje 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro určení typů svítidel a jejich dodavatele 
pro veřejné osvětlení v rámci „Oprava tramvajové trati kolem zastávky MHD Nádraží ČD“ 
a nákupu svítidel na základě výjimky ze směrnice rady města o zadávání veřejných zakázek. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. realizaci akce „Oprava veřejného osvětlení – výměna svítidel kolem zastávky MHD Nádraží 
ČD“ 
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2. 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 
této veřejné zakázky 

3. výběr dodavatele prací přímým oslovením pro tuto akci, a to společnosti DETAS, d. o. o., 
Matijer Gupca 114, 345 50, Pakrac, OIB: 87120354761, 

4. vystavení objednávky na dodávku svítidel akce „Oprava veřejného osvětlení – výměna 
svítidel kolem zastávky MHD Nádraží ČD“ společnosti DETAS, d. o. o., Matijer Gupca 114, 
345 50, Pakrac, OIB: 87120354761, s cenou ve výši 285 296,00 Kč bez DPH, tj. 345 208,20 
Kč vč. DPH, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. zajistit vystavení objednávky na dodávku svítidel s vybraným dodavatelem svítidel, 
tj. společností DETAS, d. o. o., Matije Gupca 114; 34550 Pakrac; Slovinsko; OIB 
87120354761, 

2. zajistit dodávku svítidel na akci „Oprava veřejného osvětlení – výměna svítidel kolem 
zastávky MHD Nádraží ČD“, 

KT: 06/2016 

USNESENÍ Č. 368/2016 

Vyřizování žádostí na údržbu majetku města 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je návrh možného řešení rychle se zvyšujícího 
počtu podnětů na posílení údržby majetku města Liberce a to zejména ploch veřejných 
prostranství. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr postupu řešení podnětů na provedení prací dle kategorie A činností, dle důvodové 
zprávy, 

2. znění písemných odpovědí na žádosti, požadující bezodkladné provedení drobných činností 
nevyžadující profesní kvalifikaci dle kategorie A činností spadajících do gesce odboru 
správy veřejného majetku a odboru ekologie a veřejného prostoru, dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat finanční prostředky do rozpočtu odboru správy 
veřejného majetku ve výši 1 800 000,00 Kč na realizaci schváleného záměru, 

T: 06/2016, 

2. ve spolupráci s odborem ekologie a veřejného prostoru zajistit realizaci schváleného záměru, 

KT: 07/2016 
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USNESENÍ Č. 369/2016 

Dopravní napojení lomu Ligranit v Liberci Ruprechticích 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je variantní řešení krytu nové komunikace – 
přímého dopravního napojení lomu z komunikace Horská. Společnost Ligranit navrhuje 
provedení krytu nové komunikace z mechanicky zpevněného kameniva. Odbor správy 
veřejného majetku navrhuje na základě zprávy č. 55/16 zpracované společností Diagnostika 
stavebních konstrukcí, s. r. o. provedení krytu předmětné komunikace z asfaltových betonů. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí akce „Dopravní napojení lomu Ligranit, 
propojení ul. Na Vyhlídce – Horská“, zpracovanou společností JAP projekt, s. r. o. (příloha 
č. 1), 

2. zprávu č. 55/16 „Posouzení vhodnosti použití mechanicky zpevněného kameniva 
(„minerálního betonu“) na stavbě „Napojení lomu Ligranit, propojení ulic Na Vyhlídce – 
Horská“ Liberec – Ruprechtice, zpracovanou společností Diagnostika stavebních konstrukcí, 
s. r. o. (příloha č. 2), 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení B: 
provedení krytu z mechanicky zpevněného kameniva nové komunikace „Dopravní napojení lomu 
Ligranit, propojení ul. Na Vyhlídce – Horská“, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu se schválenou 
variantou provedení krytu nové komunikace „Dopravní napojení lomu Ligranit, propojení ul. Na 
Vyhlídce – Horská“ zajistit dopracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, včetně 
navazující inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí 

KT: 07/2016 

USNESENÍ Č. 370/2016 

Návrh smlouvy TIC pod Ještědem 

Stručný obsah: Návrh smlouvy o poskytování služeb provozu turistického informačního centra 
mezi statutárním městem Liberec, Mgr. Milanem Turkem a Kalendářem Liberecka, spol. s r. o. 

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 dle odd. B, kapitoly 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města, pro zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu Provozování turistického informačního centra pod 
Ještědem, 

2. přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu Provozování turistického informačního centra 
pod Ještědem – dodavateli Mgr. Milanu Turkovi, IČ: 46031227, Horská 606/16, 460 15 
Liberec. 

3. uzavření smlouvy o poskytování služeb provozu turistického informačního centra dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovní ruchu, kultury a sportu, zajistit podpis této 
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smlouvy 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 371/2016 

Schválení služební cesty na Filmový festival do Cannes 

Stručný obsah: Schválení služební cesty na Filmový festival do Cannes pro zástupce Film Office 
Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zahraniční služební cestu paní Bc. Pavlíny Kuchtové, pověřené zastupováním funkce vedoucí 
oddělení městské informační centrum, zástupce Filmové kanceláře, do Cannes na Filmový festival 
ve dnech 15. – 18. 5. 2016 na pozvání Czech Film Commission 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit potřebné 
administrativní úkony 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 372/2016 

Bezúplatný převod majetku České republiky – Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje na statutární město Liberec 

Stručný obsah: Na základě žádosti získalo statutární město Liberec od Hasičského záchranného 
sboru Libereckého kraje bezúplatným převodem vozidlo Renault Kangoo, které bude využíváno 
JSDHO Vesec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru – osobního automobilu RENAULT KANGOO VIN: VF1KCASA837008899, 
registrační značka: 2L6 4332 od České republiky – Hasičského záchranného sboru Libereckého 
kraje /dle přílohy č.2/ 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit 
podpis darovací smlouvy a převzetí daru 

T: 05/2016 
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Přílohy: 

k usnesení č. 342/2016 
k usnesení č. 345/2016 
k usnesení č. 349/2016 
k usnesení č. 350/2016 
k usnesení č. 352/2016 
k usnesení č. 353/2016 
k usnesení č. 354/2016 
k usnesení č. 355/2016 
k usnesení č. 356/2016 
k usnesení č. 357/2016 
k usnesení č. 358/2016 

k usnesení č. 359/2016 
k usnesení č. 360/2016 
k usnesení č. 361/2016 
k usnesení č. 362/2016 
k usnesení č. 363/2016 
k usnesení č. 365/2016 
k usnesení č. 368/2016 
k usnesení č. 369/2016 
k usnesení č. 370/2016 
k usnesení č. 372/2016 

 

V Liberci dne 5. května 2016 

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

 



 

PR/MP 2/16 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

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

(dále jen „zákon“) 

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky 

 

„Dodávka 2 osobních automobilů pro městskou policii“ 
 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
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Preambule 

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek 

uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této 

zadávací dokumentaci se řídí zákonem. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a 

zákonem, platí vždy přednostně ustanovení zákona.  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

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

IČ:     00262978 

DIČ    CZ00262978 

Telefonní spojení:  +420 485 243 111 

fax:    +420 485 243 113 

profil:    https://zakazky.liberec.cz/ 

 

 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tibor 

Batthyány, primátor města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky je Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel městské 

policie, tel: +420 488 578 146, e-mail: krajcik.ladislav@mp.liberec.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je pan Roman Pittner, technický 

pracovník městské policie, tel. +420 733 626 214, e-mail: pittner.roman@mp.liberec.cz.  

Kontaktní osobou ve věcech administrace veřejné zakázky je Ing. Alena Bláhová, vedoucí 

oddělení veřejných zakázek, tel. +420 485 243 499, e-mail: 

blahova.alena@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 XII. Další informace – 

dotazy a konzultace. 

Příloha usnesení č. 342/2016
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou osobních automobilů pro potřeby 

Městské policie Liberec, a to dle níže uvedené specifikace (technických parametrů a 

minimální výbavy). 

II. 1. Podrobné vymezení předmětu zakázky 

1. automobil  

Zadavatel požaduje dodání nového osobního automobilu typu SUV s pohonem 4x4 s rokem 

výroby 2016. 

Minimální požadované technické parametry a výbava osobního automobilu: 

 Zdvihový objem motoru: minimálně 1900 ccm 

 Výkon motoru: min. 81 kW 

 6 stupňová převodovka 

 Paket pro špatné cesty 

 Palivo: nafta 

 Barva: bílá, vč. nárazníků 

 Airbag řidiče i spolujezdce s deaktivací airbagu spolujezdce, boční a hlavové airbagy 

vpředu 

 Imobilizér 

 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a 2 sklopnými klíči  

 Elektrické ovládání oken minimálně vpředu  

 Palubní počítač 

 Okna tónovaná 

 Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 

 Indikátor vnější teploty 

 Autorádio  

 Plnohodnotné rezervní kolo (zvedák vozu, klíč na kola) 

 Potah předních sedadel látkový, zadní sedadla dělená, sklopná s omyvatelným potahem 

 Boční ochranné lišty 

 Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel 

 Přední mlhové světlomety 

 Zadní stěrač 

 Klimatizace 

 Parkovací asistent minimálně vzadu s akustickou signalizací 

 Přepážka zavazadlového prostoru  

 Krycí plech olejové vany 

 Asistent rozjezdu do kopce 

 Sada zimních pneumatik s disky 

 Střešní nosič 

 Povinná výbava 

 Gumové podlahové koberce 

 Kryt nakládací hrany zadního nárazníku proti mechanickému poškození 

 Záruka musí být v délce minimálně 24 měsíců 

Příloha usnesení č. 342/2016
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2. automobil 

Zadavatel požaduje dodání nového osobního automobilu typu „užitkového“ s rokem výroby 

2016. 

Minimální požadované technické parametry a výbava osobního automobilu: 

 Zdvihový objem motoru: minimálně 1400 ccm 

 Výkon motoru: min. 50 kW 

 5 stupňová převodovka 

 Palivo: nafta 

 Barva: bílá 

 Počet míst k sezení: 5 

 Airbag řidiče i spolujezdce s deaktivací airbagu spolujezdce 

 Imobilizér 

 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a 2 sklopnými klíči  

 Elektrické ovládání oken minimálně vpředu  

 Palubní počítač 

 Okna tónovaná 

 Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 

 Indikátor vnější teploty 

 Autorádio  

 Plnohodnotné rezervní kolo (zvedák vozu, klíč na kola) 

 Boční ochranné lišty 

 Přední mlhové světlomety 

 Posuvné zadní dveře alespoň na jednom boku vozidla 

 Zadní stěrač + vyhřívané zadní okno 

 Klimatizace 

 Asistent rozjezdu do kopce 

 Sada zimních pneumatik s disky 

 Střešní nosič 

 Povinná výbava 

 Gumové podlahové koberce 

 Kryt nakládací hrany zadního nárazníku proti mechanickému poškození 

 Minimální šířka otvoru zavazadlového prostoru 1100 mm 

 Minimální výška otvoru zavazadlového prostoru 1100 mm  

 Minimální objem zavazadlového prostoru 650 litrů 

 Záruka musí být v délce minimálně 24 měsíců 

 

Výše uvedené parametry jsou požadavky, které vozidla musí splňovat.  

 

 

 

Příloha usnesení č. 342/2016
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II. 2. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 825.000,- Kč bez DPH.  

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí předpokládanou 

hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a 

zadavatel takového uchazeče z další účasti v dotčené části zadávacího řízení vyloučí. 

Uchazeč předloží cenovou nabídku, která musí zahrnovat veškeré položky dodávky uvedené 

v čl. II.1. 

II. 3. Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

34110000-1 - Osobní vozidla   

III. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: Třída 1. Máje 108/48, 460 07 Liberec 3, sídlo Městské policie Liberec 

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Termín dodání: do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy. 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci této 

zakázky je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu s § 

50 a následných zákona, tím že prokáže:: 

V. 1. Základní kvalifikační předpoklady  

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu s 

§ 53 odst. 1 zákona způsobem dle § 62 odst. 3 zákona, tedy čestným prohlášením (viz 

příloha č. 2 ZD). 

V. 2. Profesní kvalifikační předpoklady  

V souladu s § 54 písm. a) a b) ZVZ uchazeč 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. 
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Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (viz 

příloha č. 2 ZD). 

V. 3. 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 § 82, je povinen před jejím 

uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 

součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 (§ 62 odst. 3 zákona). 

V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni 

podání nabídky. 

Blíže viz příslušná ustanovení zákona upravujících kvalifikaci, zejména § 50 a násl. a § 125 a 

násl. 

VI. POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

1. prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel 

zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se 

na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) 

podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího 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 se zadávacím řízením podle Směrnice Rady města Liberec 

(viz příloha č. 4 ZD). 

3. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 

poměru u zadavatele (viz příloha č. 6 ZD). 

4. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 

podání nabídek (viz příloha č. 6 ZD). 

5. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou 

veřejnou zakázkou (viz příloha č. 6 ZD). 
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VII. 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 (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 maximální a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.  

Celková nabídková cena za obě vozidla bude uvedena v návrhu smlouvy (příloha č. 3 ZD) 

v členění: 

 Nabídková cena 1. vozu dle čl. II. bodu II.1 ZD - bez DPH 

 DPH 

   Nabídková cena 1. vozu dle čl. II. bodu II.1 ZD - včetně DPH 

 

 DPHDPH 

 

 

 Nabídková cena 2. vozu dle čl. II. bodu II.1 ZD - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 2. vozu dle čl. II. bodu II.1 ZD - včetně DPH 
 

 

 Celková nabídková cena bez DPH*
)
 

 DPH celkem 

 Celková nabídková cena včetně DPH 
 

*)   
celková nabídková cena bez DPH bude předmětem hodnocení 

Celková nabídková cena bez DPH bude stanovena jako součet nabídkové ceny 1. vozu dle čl. 

II bodu II.1 ZD bez DPH a nabídkové ceny 2. vozu dle čl. II bodu II.1 ZD bez 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. Cena musí zahrnovat 

předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním 

měnám. 

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. 

VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh kupní smlouvy, 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 
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rozsahu, kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči, ceny 

dodávky v požadovaném členění, jím pověřených osob – plnění vymezené dodávky a 

označení dodaných automobilů.  

Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis 

z obchodního rejstříku, plná moc, podpisový vzor).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka 

uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti 

v zadávacím řízení.  

Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. 

Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.  

IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli 

(uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny 

a hodnoceny.  

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše 

celkové nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k 

poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s 

nejnižší nabídkovou cenou.  

X. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 

zadávacího řízení a končí dnem …… 2016 v …. 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), 
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příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 

originál plné moci.  

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat 

každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání 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 „ZADÁVACÍ  ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude 

rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 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. 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou 

cenu. 

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a 

celkového počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 

D. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení 

E. Návrh smlouvy 
F. Čestná prohlášení (viz bod VI. ZD) 

G. Přílohy (nepovinné) 

X. 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 zadávacího řízení. 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 

min. do konce této zadávací lhůty. 

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

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne ….. 2016 v ….. 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. 
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XI. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné 

dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK 

(https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na 

adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 

1, 460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu s § 49 zákona 

doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem dodavatelům a 

zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

XII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  

 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 

jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 

je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 

Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v 

zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně 

oznámí uchazeči. 

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

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

 Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo 

vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení.  

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

 Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 ZVZ a v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ vyhrazuje právo 

rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu 

zadavatele, přičemž v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za 

doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

 Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje právo do 5 pracovních dnů po 

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, přičemž v takovém případě se oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem 

dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 
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XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění. 

 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 

z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto zadávacím řízení. 

 Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má 

nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení 

zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí 

stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 110 zákona nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 

se o domnělém porušení ZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření 

smlouvy.  

 Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů 

od skončení lhůty pro podání nabídek.  

 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

Za zadavatele:  .......................................... 

Tibor Batthyány, v.r.  

primátor města 
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  Příloha č. 1  

 

Titulní list nabídky 
podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení: 

 

„Dodávka 2 osobních automobilů pro městskou policii“ 

Zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

IČ: 00262978 

DIČ:  CZ00262978 

Zastoupený:  panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

 

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 celková nabídková cena bez DPH  ………………………. 

DPH celkem        ………………………. 

nejvýše přípustná celková nabídková cena včetně DPH  ………………………. 

 

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 

v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a 

případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 

realizaci veřejné zakázky.  

  

V ............................   dne .....................      

 

 

............................................................................ 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  

jménem či za uchazeče (razítko) 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení  

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

 

Název veřejné zakázky: 

 

„Dodávka 2 osobních automobilů pro městskou policii“ 

 

Identifikační údaje zadavatele:  

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

IČ: 00262978 

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

 

Identifikační 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 

kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona v aktuálním znění ke dni podání nabídek 

a před podpisem smlouvy předložím originál, nebo ověřenou kopii dle ustanovení § 57 zákona:  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [§53 odst. 1 písm. a) a b) zákona]; 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu [§53 odst. 1 písm. f) zákona]; 

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [§53 odst. 1 písm. h) zákona]. 

 

2. Dále místopřísežně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž 

profesní kvalifikační předpoklady uvedených ve smyslu § 54 zákona a před podpisem smlouvy 

předložím originál, nebo ověřenou kopii: 

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; 

  Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím 

uzavřením předložit zadavateli výše uvedené originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 

prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti ze strany vítězného uchazeče se 

považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 

zákona a smlouvu by nebylo možné uzavřít. 

 

V        dne        

 

 

............................................................................ 
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  

jménem či za uchazeče (razítko) 
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Kupní smlouva 

č.  …./…./2016 

 

uzavřená v souladu s § 2079 a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 

 

Statutární město Liberec 

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1,  

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

bankovní spojení: ČS, a.s. 

číslo účtu: 4096142/0800 

dále jen „kupující“ 

 

a  

 

.................... 

se sídlem / místem podnikání 

zastoupená  

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsaná/ý 

dále jen „prodávající“ 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních 

údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to 

požádá jedna ze smluvních stran. 
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2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Dodávka 2 osobních automobilů pro městskou policii“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které 

byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.  

3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, 

s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 

této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy  

1. Prodávající se zavazuje, že dodá 2 (dva) osobní automobily (dále jen „zboží“), a umožní mu 

nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí 

prodávajícímu kupní cenu.  

   

Článek II. 

Specifikace zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží vč. příslušenství, specifikované v příloze a) této smlouvy, 

která tvoří její nedílnou součást.  

 

Článek III. 

Čas a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 8 (osmi) týdnů ode dne podpisu 

této smlouvy. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však 

povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín dodání s výjimkou, že čas 

dodání zboží připadne na poslední den lhůty. 

2. Prodávající dodá zboží do sídla městské policie: Třída 1. Máje 108/48, 460 07 Liberec 3. 

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k 

užívání zboží. 

 

Článek IV. 

Předání a převzetí zboží 

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a v dohodnutém 

množství, jakosti a provedení.  

2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pouze za předpokladu, že prodávající neoznámí 

včas dodání zboží dle článku III. odst. 1 této smlouvy anebo zboží trpí takovými vadami, pro 

které ho nelze užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 

zboží obvyklý. 

3. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ, 

- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ, 

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

- označení a specifikace zboží,  

- čas a místo předání zboží,  
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- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

- oznámení kupujícího dle odst. 5 a 6, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při 

jeho předání. 

4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda 

bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných 

vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě. 

5. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho 

převzetí a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující 

oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující 

zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí vadami, pro 

které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který 

je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje s výhradami. V takovém 

případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího zboží pro jeho 

vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží 

obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující 

zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci 

a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad zboží a právo, 

které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.  

7. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup uvedený v odstavci 3 až 6. 

 

Článek V. 

Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva 

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. 

2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.  

 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. 

Prodávající je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně závazným právním předpisům 

ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si 

smluvní strany tímto sjednávají.  

2. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží. 
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Článek VII. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši: 

1. automobil: 

Prodejní cena vozu bez DPH:……………….. 

DPH:…………….. 

Prodejní cena vozu včetně DPH: …………………. 

 

2. automobil: 

Prodejní cena vozu bez DPH:……………….. 

DPH:…………….. 

Prodejní cena vozu včetně DPH: …………………. 

 

Celková prodejní cena 2 vozů bez DPH:……………….. 

DPH:…………….. 

Prodejní cena 2 vozů včetně DPH: …………………. 

2. Kupující neposkytuje zálohy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet 

prodávajícího na základě faktury. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za 

předpokladu, že podle článku IV. této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající 

řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.  Přílohou faktury bude odsouhlasený a 

oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný předávací protokol uvedený v čl. IV. odst. 

3. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od převzetí zboží a odeslána na adresu sídla 

kupujícího nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.  

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 

kupujícímu.  

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

- označení a specifikace zboží (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

- den dodání a převzetí zboží, 

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat 

náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 

příslušných právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami 

oboustranně podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve 

lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 
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stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu) 

kupujícímu.  

 

Článek VIII. 

Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu smluvní záruku za jakost dodaného zboží po dobu 

minimálně 24 měsíců od předání zboží. Záruční doba běží od dne předání a převzetí zboží 

v souladu s článkem IV. této smlouvy. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu prohlášení o 

záruce v délce smluvené záruční doby spolu s ostatními doklady při předání a převzetí zboží. 

2. Při uplatnění práva kupujícího z vadného plnění se aplikují příslušná ustanovení občanského 

zákoníku, zejména ust. § 2099 a násl.  

3. Pokud si kupující při oznámení vady díla prodávajícímu zvolil právo bezplatného odstranění 

vady, prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode 

dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží. 

4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 

který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. Týká-li se 

vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.  

5. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží 

uplatňuje. 

 

 

Článek IX. 

Dohoda o slevě z kupní ceny, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 

prodávající poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny ve výši 0,1% z celkové kupní ceny 

včetně DPH za každý den prodlení.  

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou v 

čl.VIII odst.3 se prodávající zavazuje kupujícímu poskytnout slevu z kupní ceny ve výši 0,05%  

za každý den prodlení a jednotlivou vadu.  

3. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení 

ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním 

své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

4. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím 

vztahující se k této smlouvě. 

 

 

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou. 
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2. Kupující je navíc oprávněn od smlouvy odstoupit: 

- pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dnů, 

- pokud bylo zboží kupujícím odmítnuto ve smyslu článku IV této smlouvy, 

- pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti 

s předáním a převzetím zboží dle článku IV. této smlouvy, 

 

 

Článek XI. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických pro plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně 

kupujícího: 

Roman Pittner, technický pracovník městské policie, tel. +420 733 626 214,  

 e-mail: pittner.roman@mp.liberec.cz 

   Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího: 

- …………….. 

- …………….. 

2. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží a 

činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

3. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu 

písemně sdělit druhé smluvní straně. 

4. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 

doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou 

poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této 

smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně 

oznámily. 

5. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

 

Článek XII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. 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.  

2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

Příloha usnesení č. 342/2016
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník, 

v platném znění. 

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to 

prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Specifikace zboží. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne V Liberci dne 

 

 

Za prodávajícího: Za kupujícího: 

 

 

 

………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Tibor Batthyány 

 primátor města 

Příloha usnesení č. 342/2016
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Specifikace zboží 

 

1. automobil  - …(uchazeč doplní označení nabízeného vozu)…. 

 nový osobní automobil typu SUV s pohonem 4x4 s rokem výroby 2016 

Minimální požadované technické parametry a výbava osobního automobilu: 

 Zdvihový objem motoru: minimálně 1900 ccm 

 Výkon motoru: min. 81 kW 

 6 stupňová převodovka 

 Paket pro špatné cesty 

 Palivo: nafta 

 Barva: bílá, vč. nárazníků 

 Airbag řidiče i spolujezdce s deaktivací airbagu spolujezdce, boční a hlavové airbagy vpředu 

 Imobilizér 

 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a 2 sklopnými klíči  

 Elektrické ovládání oken minimálně vpředu  

 Palubní počítač 

 Okna tónovaná 

 Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 

 Indikátor vnější teploty 

 Autorádio  

 Plnohodnotné rezervní kolo (zvedák vozu, klíč na kola) 

 Potah předních sedadel látkový, zadní sedadla dělená, sklopná s omyvatelným potahem 

 Boční ochranné lišty 

 Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel 

 Přední mlhové světlomety 

 Zadní stěrač 

 Klimatizace 

 Parkovací asistent minimálně vzadu s akustickou signalizací 

 Přepážka zavazadlového prostoru  

 Krycí plech olejové vany 

 Asistent rozjezdu do kopce 

 Sada zimních pneumatik s disky 

 Střešní nosič 

 Povinná výbava 

 Gumové podlahové koberce 

 Kryt nakládací hrany zadního nárazníku proti mechanickému poškození 

 Záruka musí být v délce minimálně 24 měsíců 

 

2. automobil  - …(uchazeč doplní označení nabízeného vozu)…. 

 nový osobní automobil typu „užitkový“ s rokem výroby 2016 

Minimální požadované technické parametry a výbava osobního automobilu: 

 Zdvihový objem motoru: minimálně 1400 ccm 

 Výkon motoru: min. 50 kW 

 5 stupňová převodovka 

 Palivo: nafta 

 Barva: bílá 

 Počet míst k sezení: 5 
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 Airbag řidiče i spolujezdce s deaktivací airbagu spolujezdce 

 Imobilizér 

 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a 2 sklopnými klíči  

 Elektrické ovládání oken minimálně vpředu  

 Palubní počítač 

 Okna tónovaná 

 Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 

 Indikátor vnější teploty 

 Autorádio  

 Plnohodnotné rezervní kolo (zvedák vozu, klíč na kola) 

 Boční ochranné lišty 

 Přední mlhové světlomety 

 Posuvné zadní dveře alespoň na jednom boku vozidla 

 Zadní stěrač + vyhřívané zadní okno 

 Klimatizace 

 Asistent rozjezdu do kopce 

 Sada zimních pneumatik s disky 

 Střešní nosič 

 Povinná výbava 

 Gumové podlahové koberce 

 Kryt nakládací hrany zadního nárazníku proti mechanickému poškození 

 Minimální šířka otvoru zavazadlového prostoru 1100 mm 

 Minimální výška otvoru zavazadlového prostoru 1100 mm  

 Minimální objem zavazadlového prostoru 650 litrů 

 Záruka musí být v délce minimálně 24 měsíců 
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PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 
 

 

 

 

Já (my), níže podepsaný (-í) statutární zástupce (-i) uchazeče (společnosti): 

název společnosti 

sídlo 

IČ 

 

 

čestně prohlašuji (-eme), že: 

 

souhlasím (-e) v souladu se „Směrnicí rady města k zadávání veřejných zakázek“ se zveřejněním 

posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků a dalších 

informací, které souvisejí se zadávacím řízením. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Jméno a funkce oprávněného zástupce uchazeče 

podpis (razítko) 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 
 

 

 

 

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 zadávacího 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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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že: 

 

a) * 

 nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 

letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 

u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,  

 (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich 

seznam), 

uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 

posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 

obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona:* 

 

………………………………………..  

 

………………………………………..  (doplní uchazeč) 

 

 

b) * 

 nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, 
 

 uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu:* 

 

………………………………………..  

 

………………………………………..  (doplní uchazeč, je-li akciovou společností) 

 

 

c)  

jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. 

 

 

 

V ………………………… dne …………………….. 

 

 

 

 

…………………...………………………… 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem či za uchazeče (razítko) 

* uchazeč vyplní body a) a  b) tohoto prohlášení dle skutečnosti. 
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Důvodová zpráva:                                                                                     

Koncem roku 2015 došlo k pojistným událostem - vyplavení Mateřské školy "Nad 
přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, 460 01, Liberec 5 a Mateřské školy "Kamarád", 
L iberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06, Liberec VI - Rochlice. V lednu 
2016 došlo k havárii vyplavení na Mateřské škole "Pohádka", Liberec, Strakonická 
211/12, Liberec IX - Janův Důl. O prvních dvou událostech již byla RM informována 
dne 3. 11. 2015 na své 19. schůzi. V materiálu uvádíme celkovou výši škod a u dvou MŠ 
výši skutečného pojistného plnění, ceny včetně DPH. 

 
1) První pojistná událost nastala dne 13. 9. 2015 na MŠ Nad přehradou Liberec, Klášterní 

149/16. Vlivem prasklé přívodní hadičky k WC došlo k vytopení 2. NP a k protečení do 
1. NP a suterénu objektu. Náklady SML na odstranění škody činily 806.376,00 Kč. 
Z pojistné smlouvy provozovatele byly na účet SML proplaceny 2 zálohové částky 
67.760,- Kč a 300.000,- Kč za odstranění škod na nehmotném majetku a 141.720,- Kč za 
vnitřní vybavení školky. Za úklid a likvidaci hmotného majetku obdržela školka 38.952,-
Kč. Celkově v současné době vyplatila pojišťovna plnění na odstranění škody ve výši 
548.432,- Kč. Další plnění je předmětem probíhajících jednání. Školka byla po svém cel-
kovém uzavření znovu otevřena dne 14. 12. 2015. 

 
2) Dne 12. 10. 2015 nastala škodní událost na MŠ Kamarád, Dělnická 831, 460 06, Liberec, 

vlivem prasklé nádržky WC kombi. Došlo k protečení konstrukcí z 1. NP do přízemí ob-
jektu. Byla vystavena objednávka ve výši 275.130,- Kč na firmu Mibag sanace, spol. s r. 
o. Po dohodě s pojišťovnou byla objednávka stornována, následně pojistné plnění 
v souhrnné výši 870.766,- Kč bylo vyplaceno na účet firmy Mibag sanace, spol. s r. o., 
která zajišťovala veškerou likvidaci škod a opravu konstrukcí. Z pojistné smlouvy provo-
zovatele byla proplacena na účet SML částka 314.651,- Kč na vnitřní vybavení školky. 
Celkově provedla pojišťovna plnění na odstranění škod ve výši 1.185.417,- Kč. Školka 
byla po dobu odstraňování havárie v provozu, ke zpřístupnění opravovaných prostor 2.NP 
(oddělení Sluníčko) došlo dne 2. 11. 2015 a 30. 11. 2015 bylo zprovozněno 1.NP (odděle-
ní Kopretiny).  

 
3) Dne 11. 1. 2016 nastala škodní událost na MŠ Pohádka, Strakonická 211/12, Liberec 9, 

vlivem prasknutí připojovací hadičky k umyvadlové baterii. Došlo k protečení konstrukcí 
z 2. NP do přízemí objektu. Po předchozí bezproblémové spolupráci byla vystavena ob-
jednávka ve výši 290.981,- Kč na firmu Mibag sanace, spol. s r. o. Po dohodě 
s pojišťovnou byla objednávka stornována a pojistné plnění v souhrnné výši 778.953,- Kč 
pojišťovna vyplatila na účet firmy Mibag sanace, spol. s r. o., která zajišťovala veškerou 
likvidaci škod a opravu konstrukcí. SML obdrželo zálohou 120.000,- Kč, ze kterých kryla 
nákup vybavení. Celková výše plnění tedy činí 898.953,- Kč. Školka byla po celou dobu 
odstraňování škod bez většího omezení v provozu. 

 
 
 
 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v radě města. 
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  PROJEKTOVÝ ZÁMĚR   ev. č. 160511 

Název projektu:  Centrum aktivního života – zázemí pro komunitní činnost 

A. Popis projektu  
 Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu (proč projekt realizovat?) 

1. V současné době je objekt Liebiegova paláce nevyužitý, v objektu byla do roku 2014 městská galerie. V roce 2014 
proběhla soutěž pro architekty na využití budovy Liebiegova paláce a práce byly prezentovány veřejnosti, k realizaci 
žádného z návrhů však ve výsledku nedošlo. 

2. Provoz a údržba tohoto prázdného objektu jsou pro město nákladné (viz rozpočet), nyní probíhá menší rekonstrukce 
částí střechy a fasády. Tyto práce jsou naplánovány pouze v nejnutnějším rozsahu. 

3. Ve městě není samostatný objekt, v kterém by byly soustředěny a poskytovány komplexní sociální a návazné služby 
neziskových a dalších organizací a v kterém by se zároveň setkávaly různé komunitní skupiny. Aktivity tohoto 
charakteru probíhají zčásti v nájemních prostorách (např. prostory Komunitního střediska Kontakt Liberec v Palachově 
ulici), zčásti individuálně po celém městě.  

4. Řada sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných aktivit je provozována v prostorech, které již nedostačují nebo 
nejsou v dobrém provozně technickém stavu. 

Bude-li objekt Liebiegova paláce využit jako komunitní centrum, je možné jeho rekonstrukci financovat ze zdrojů EU (IROP) 
prostřednictvím IPRÚ. 

Komunitní centrum dle definice IROP 

Jedná se o víceúčelové zařízení, které bude využíváno řadou subjektů, a tyto zde budou realizovat následující aktivity: 

• Sociální služby a služby obdobného charakteru 

• kulturní/multikulturní služby  

• výchovně/vzdělávací služby (doučování, semináře, kurzy, výchova k občanství, počítačové dovednosti…) 

• environmentální služby a podpora jejich využití  

• volnočasové aktivity/služby 

Centrum samo o sobě je plánováno jako místo, kde bude na cílové skupiny možno multioborově působit a kde bude docházet 
k mezigeneračnímu setkávání různých skupin obyvatel.  
 Soulad se strategickými dokumenty města:  

Aktualizace strategie rozvoje SML 2014-2020  

Strategický cíl B: Kvalita života 

Specifický cíl: B 4: Zajištění podmínek pro budování a udržení kvalitní a dostupné sítě zdravotních a sociálních služeb 

Opatření E 4.2 Zachování a rozšíření sítě sociálních a zdravotních služeb 

Projekt je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 
2014 – 2016. Statutární město Liberec má komunitní plán již od roku 2006. V komunitním plánu je jako jedno z opatření 
uvedeno potřeba udržení stávající sítě ambulantních, terénních a pobytových služeb pro cílovou skupinu osoby a rodiny 
ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizinci a národnostní menšiny (opatření 7.1.1.) a zajištění 
provozu služeb pro rodinu, děti a mládež (2.1.1, 2.1.3.) 
 

Specifický cíl: B 7: Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit a zlepšení spolupráce a partnerství mezi městem a 
kulturními, sportovními a volnočasovými organizacemi 
Opatření B 7.1 Rozvoj základní infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas 
 
Specifický cíl E 4: Územní spolupráce 
Opatření E 4.2, aktivita E 4.1.4 – V rámci dotačních projektů IPRÚ kromě výstavby nové infrastruktury modernizovat a 
pečovat o stávající infrastrukturu 
 Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?) 

Ve městě existuje základní infrastruktura podporující život místních komunit, a to jak na úrovni celého města, tak i na úrovni 
jeho jednotlivých částí či vybraných komunit. Všichni občané mají snadný, rovný a přímý přístup k potřebným sociálním 
službám a ke společným občanským aktivitám. 
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 Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?) 

1. Zrekonstruovat a využít památkově chráněný a aktuálně nevyužitý objekt, Liebiegův palác, pro vytvoření prostoru pro 
setkávání obyvatel místních komunit, dobře dostupný MHD, v centru Liberce a v blízkosti dalších poskytovatelů služeb. 

Stavební úpravy objektu budou prováděny zejména za tímto účelem:  

 Zajistit bezbariérovost a optimální průchodnost objektu – vybudování výtahu, otevření původních zaslepených 
dveří, úprava podlah, zpřístupnění a zajištění terasy. 

 Zajistit kvalitní zázemí pro nový účel objektu – oprava a rozšíření rozvodů vody a odpadů, zajištění dostatečného 
počtu WC, kuchyněk apod., případně zajištění dalších přívodů světla v nejvyšším podlaží. 

 Zajistit optimální podmínky pro osvětlení, vytápění a cirkulaci vzduchu s ohledem na energetickou úspornost a 
bezpečnost provozu – opravy a izolace střechy, elektrických rozvodů, vyřešení topných a větracích systémů. 

 Upravit bezprostřední okolí vč. možnosti parkování a související zeleň. 

2. Podpořit vznik víceúčelového prostoru, kde se budou setkávat členové komunity napříč generacemi, z různých sociálních 
skupin, za účelem sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem aktivizace a rozvoje komunitního 
života i života jedinců. 

3. Zřídit tzv. jednotné informační centrum pro veřejnost i poskytovatele sociálních služeb. Informační centrum bude 
poskytovat ucelené, přesné, aktuální informace o sociálních i navazujících službách v regionu, o volných kapacitách 
v zařízení a službách. Centrum bude pomáhat občanům různých cílových skupin s orientací v nabídce služeb, možnostech 
pomoci, aktivizace. Pracovníci centra budou pomáhat klientům se sjednáním služeb, vyřizováním záležitostí na úřadech. 
(Řešeno v rámci navazujícího neinvestičního projektu.) 

4. Vytvořit vhodné podmínky pro pravidelnou i občasnou činnost neziskovým organizacím, spolkům, zájmovým skupinám i 
občanským iniciativám a zajistit zázemí pro větší a systematické zapojování dobrovolníků do života komunity. Tato 
činnost bude v zatím neznámém poměru (v závislosti na podmínkách výzvy) zaštiťována příspěvkovou organizací 
Komunitní středisko Kontakt Liberec a centrem duševního zdraví.  

Cíle jsou v souladu s IROP. 

 Aktivity projektu (navazují na dílčí cíle projektu a popisují, jak jich bude dosaženo) 

 Příprava projektu: 

Aktivní navázání komunikace s NNO a komunitami, jimž bude nabídnuta možnost realizovat jejich činnosti 
v připravovaném centru. 

Aktualizace stavebně historického průzkumu, zaměření současného stavu a sítí. 

Navázání spolupráce neformální pracovní skupiny s účastí architektů a pracovníků památkové péče, která projedná 
finální podobu projektu, a předjednání projektu s PÚ, HZSLK, SÚ a KHS. 

Zpracování veškeré dokumentace k realizaci stavby, včetně výběrových řízení na dodavatele různých stupňů projektové 
dokumentace. 

Zpracování konečného konceptu na provoz Centra aktivního života (CAŽ) a jeho spolupráce s MML s cílem dosáhnout 
maximální využití prostoru centra s důrazem na co nejnižší provozní náklady a efektivní využití prostor (může probíhat 
ještě i souběžně s realizační fází). 

 Realizace projektu:  

Výběrové řízení na dodavatele stavby, realizace stavby. 

Koordinace a příprava činností pro zahájení provozu mezi MML a všemi organizacemi, které budou realizovat své 
činnosti v centru. 

 Provoz CAŽ (v rámci udržitelnosti projektu) 

Poskytování sociálních služeb, provozování komunitního života a občanských aktivit. Podpora občanských aktivit a 
cílových skupin (finanční i nefinanční) při realizaci všech cílů projektu. Zavedení pravidelného setkávání zástupců MML 
se zástupci komunit a cílových skupin v Centru aktivního života. Provoz objektu a správu probíhajících aktivit bude dle 
předběžné dohody zajišťovat Komunitní středisko Kontakt Liberec, příspěvková organizace města, která se do budovy 
přestěhuje (tím se zároveň vyřeší problém nedostačujících prostor Kontaktu a uspoří prostředky za nájemné těchto 
prostor). 
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Popis aktivity  
zahájení  

měsíc/rok 
ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze  

Vyhotovení studie, předjednání projektu s PÚ, HZSLK, SÚ a KHS 04/2016 9/2016 

Příprava a průběh výběrového řízení na zpracovatele dokumentace (4 měs.) 10/2016 01/2017 

Projektová dokumentace  a stavební povolení (10 měs.)  02/2017  11/2017 

Podání a schválení žádosti (3 měs.)  12/2017 02/2018 

Realizační fáze 

Výběrová řízení na dodavatele staveb a TDI (min. 6 měsíců) 11/2017   05/2018 

Realizace stavebních prací (min. 18 měsíců) 06/2018 03/2020 

Kolaudace  Ideálně  04/2020 Nejpozději 12/2020 

Udržitelnost 

Dle podmínek vyplývajících z dotačního titulu 01/2020 12/2024 

Rizika projektu (co může ohrozit klíčové aktivity či finanční a provozní řízení projektu + opatření pro snížení  rizik) 

Realizační fáze 

1. riziko nedodržení časového harmonogramu; pravděpodobnost – střední 

Toto riziko hrozí zejména vzhledem k faktu, že se jedná o památkově chráněný objekt a při schvalování prováděných 
úprav v objektu může vzniknout nutnost přepracovat projektovou dokumentaci vzhledem k nesouhlasnému stanovisku ze 
strany národního památkového ústavu. 

řešení: SML již před přípravou projektové dokumentace zahájí jednání s pracovníky památkové péče, aby byly jasně 
vyjednány podmínky, které při rekonstrukci objektu budou muset být dodrženy. Projektová dokumentace bude 
připravována tak, aby vzniklo co nejméně konfliktů mezi novým účelem objektu a nutností zachování jeho historické 
hodnoty. V časovém harmonogramu je započítána časová rezerva pro případ, že by došlo k nepředvídaným komplikacím.  

Fáze udržitelnosti 

2. riziko nezajištění udržitelnosti dodržením povinného podílu registrovaných sociálních služeb; pravděpodobnost - nízká 

řešení: Již v rámci zpracování projektového záměru SML bere v úvahu nutnost zajistit podíl registrovaných sociálních 
služeb v komunitním centru, přestože dosud nejsou známy přesné podmínky výzvy. SML v současné době zahajuje 
jednání s organizacemi, které by v objektu mohly působit. Sestavení vhodného složení uživatelů objektu bude věnována 
vysoká pozornost a při uzavírání smluv, kdy už budou podmínky výzvy známy, si SML vyhradí právo upřednostnit 
registrované sociální služby až do hladiny stanovené výzvou. 

3. finanční riziko – nedostatek finančních prostředků na fungování objektu; pravděpodobnost – nízká 

řešení: Provozní rozpočet budovy je nastaven na základě provozních nákladů obsazeného objektu v minulosti. Vzhledem 
k rekonstrukci objektu a aplikaci energeticky úsporných opatření však pravděpodobně dojde ke snížení řady z těchto 
nákladů. Část nákladů (viz rozpočet) vynakládá SML tak jako tak i na provoz prázdné budovy (pojištění, atd.), zároveň 
budou některé náklady pokryty poplatkem účtovaným za užívání prostor jednotlivým uživatelům. SML dále vynaloží 
méně prostředků na provoz příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt (zejména díky úspoře na nájemném). 
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Cílová skupina (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek) 

Obyvatelé města Liberce, poskytovatelé sociálních služeb, příslušníci dotčených komunit a uživatelé sociálních služeb, např.: 

 Zdravotně a sociálně znevýhodnění 

 Senioři 

 Matky na MD, osoby pečující o předškolní děti, předškolní děti samy 

 Děti a mládež 

 Ostatní uživatelé sociálních služeb 

 Občané všech věkových kategorií sdružení do zájmových spolků, iniciativ a komunit 

Objekt bude denně sloužit řádově stovkám návštěvníků. 
 

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?) 

Realizací projektu dojde ke koncentraci širokého spektra sociálních služeb a dalších aktivit na jednom místě v blízkosti MHD, 
čímž bude možné služby mezi sebou lépe koordinovat a poskytovat klientům kompletní informace a součinnost při využívání 
těchto služeb. Řešit problémy individuálního klienta, popřípadě skupin, v potřebné šíři a kvalitě. 

Předpokládá se i zlepšení komfortu poskytovaných služeb, které jsou v současné době často poskytovány v již nedostačujících 
(nouzových či nevyhovujících) prostorách. 

 Zvýšení proaktivního přístupu samosprávy v systému pomoci v životní tísni jednotlivců a rodin, poskytování informací a 
služeb v sociální sféře. 

 Koordinace mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. 

 Sociální začleňování a zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce. 

 Zlepšení sociální situace jednotlivců žijících v komunitě a následně celé komunity. 

 Získání prostor pro základní sociální poradenství a vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a profesionálními 
poradci. 

 Podpoření občanských aktivit a preventivní působení na sociálně patologické jevy na území města. 

 Zkvalitnění infrastruktury v oblasti kultury a osvěty. 

Výstupy projektu (hmatatelné – fyzické výsledky projektu) 

V budově bývalé galerie je vytvořeno zázemí pro celou řadu veřejně prospěšných aktivit, které probíhají během setkávání 
osob všech věkových kategorií z různých komunitních skupin, osob s různými osobními i sociálními charakteristikami. Je 
místem, ve kterém je nabízeno komplexní řešení sociálních situací jednotlivců, zároveň zde budou vyvíjeny činnosti 
různých komunit a občanských iniciativ za účelem sociálních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit s cílem 
aktivizace komunitního života i života jedinců. Programy a aktivity budou působit preventivně na sociálně patologické jevy 
s dosahem po celém území města. 

Vazba na jiné projekty: (pouze je-li relevantní) 

Na tento projekt dále synergicky působí další projekty předkládané v rámci IPRÚ, a to: Sociální podnikání, Prostupné bydlení, 
Sociální bydlení a Prostory pro ranou péči. 
 
 

B. Projektový tým 

Návrh projektového týmu (jméno a příjmení, odbor nebo organizace + funkce a její popis – pouze klíčoví členové týmu) 

Ing. Jiří Horák, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
a dotací 

vedoucí projektu, nese hlavní odpovědnost za přípravu a realizaci projektu 
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Ing. Lucie Noswitz, odbor 
strategického rozvoje a dotací 

koordinátor projektu, celkově řídí a koordinuje projekt, svolává schůzky projektového týmu, 

Mgr. Věra Maškarincová, 
odbor strategického rozvoje a 
dotací 

asistent projektu 

Technik odboru strategického 
rozvoje a dotací 

koordinátor technické části přípravy projektu, dozírá na průběh realizace projektu  

Ing. Jaroslav Schejbal, 
vedoucí odboru majetkové 
správy 

spolupráce na technické dokumentaci projektu, koordinuje realizační část projektu  

Eva Troszoková, odbor 
strategického rozvoje a dotací  

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

Lucie Blažková, odbor 
strategického rozvoje a dotací 

manažer publicity projektu 

Bc. Michael Dufek, ředitel 
komunitního střediska 
Kontakt Liberec, p.o. 

uživatel projektu, řídí koordinaci neinvestičních aktivit v realizovaném objektu, tj. v rámci 
fáze udržitelnosti 

Externí dodavatelé Zpracovatelé různých stupňů projektové dokumentace, dodavatelé stavby 

 

C. Rozpočet a financování (v případě potřeby přiložte samostatnou tabulku) 

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Příprava projektu 

Osobní náklady nad rámec uzavřených smluv 0

Projektová dokumentace (2,75 %) 
5 785

Právní, poradenské a jiné služby 10

CELKEM 5 795

Realizace projektu 

Realizace stavby vč. vybavení objektu 197 905

TDI + řízení projektu (2,30 %)  4 830

BOZP (0,70 %; náklady závisí na bezpečnostní třídě a provozu 
v objektu) 

1 470

CELKEM (bude upřesněno dle výzvy a projektové 
dokumentace) 

204 205

  

Příloha usnesení č. 352/2016



            statutární město Liberec          Příloha č. 3 směrnice 10RM 
 

Stránka 6 z 7 

 

Rozpočet provozu roční (pozn. provozní náklady objektu nejsou součástí projektu) 

Položka Současné roční náklady 
prázdný objekt v tis. Kč 

– budou uspořeny 

(údaje za r. 2012) 

Současné náklady 
provozu Komunitního 
střediska Kontakt – 

budou uspořeny 

(údaje za r. 2013) 

Předpokládané roční náklady obsazený objekt 
v tis. Kč  (odhad) 

Způsob stanovení: náklady objektu z z.2012 (poslední 
obsazený rok)+ náklady Komunitního střediska Kontakt 
+navýšení vzhledem k počtu osob užívajících objekt 
+další úpravy vzhledem ke změně rozhodných okolností 

Náklady na vodu a energie 795 358
 dojde k úspoře vzhledem ke změně vytápění, ale bude 

více uživatelů  860

Náklady na nákup služeb (vč. oprav) 500 66 dojde k poklesu, budova po rekonstrukci  250

Náklady budov a staveb (odpisy) 125 0 Zvýšení, zhodnocení majetku  200

Náklady na stroje, zařízení a inventář 5  Není relevantní  Zvýšení, přibude inventář 125

Náklady na nehmotný majetek 0 0 0

Ostatní náklady provozu akce 0 Nájem 580 0

CELKEM bez mzdových nákladů -1425 -937 1435

Mzdové náklady a povinné pojistné 

(evidováno samostatně vzhledem 
k nemožnosti stanovit současné 
náklady) 

Zahrnuto v rozpočtu 
SML, nelze vyčíslit 

Není relevantní 
4 úvazky údržba a ostraha – 1 600

Celkové náklady včetně mzdových -  3035

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka % kofinancování  

IROP (prostřednictvím IPRÚ) 178 500 000 Kč 85 % 

Státní rozpočet 10 500 000 Kč 5 % 

Vlastní zdroje SML (maximální hodnota nastavena vč. 5% rezervy na případné 
neuznatelné výdaje) 

21 000 000 Kč                 
(max. 31 500 000 Kč) 

10 % (max. 15 %) 

celkem 210 000 000 Kč 100 % 

Financování projektu:  

rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        tis. Kč Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2016 9,5 85,5 95  

2017 500 4500 5000
 

2018 7930 71370 79300
 

2019 7860 70740 78600
 

2020 4700,5 42304,5 47005
 

běžný 
provoz - - - Viz rozpočet výše – není součástí tohoto projektu 

CELKEM 21 000 189 000 210 000
Spoluúčast města 10 %,  včetně rezervy na případné neuznatelné náklady 
nepřesáhne 31 500 000 Kč (15 %) 

Příloha usnesení č. 352/2016



            statutární město Liberec          Příloha č. 3 směrnice 10RM 
 

Stránka 7 z 7 

 

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 

Odbor strategického rozvoje a dotací – 
vedoucí odboru 

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

Odbor strategického rozvoje a dotací – 
vedoucí odboru  

 provoz bude upřesněno  bude upřesněno 

Záměr zpracoval: 

Jméno:  
Mgr. Věra 
Maškarincová tel.: 485 243 503 

Email: 
maskarincova.vera@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne 

dne 
Podpis vedoucího 
OSRD 

Schváleno RM  
dne   č. usnesení 

  

 

 Příloha: Harmonogram projektu 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 

ZADÁNÍ 75. ZM ĚNY  
 

ZÁVAZNÉ ČÁSTI 
ÚZEMNÍHO PLÁNU M ĚSTA LIBEREC 

 
 Vymezení ploch pro hiporehabilitační centrum 

 
 

POŘIZOVATEL: 
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 

Odbor hlavního architekta  
oddělení územního plánování 

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

VYPRACOVALI: 
Ing. Lenka Bedrníková 

Odbor hlavního architekta 
referent oddělení územního plánování 

 
Ing. Zuzana Kučerová 

Odbor hlavního architekta 
vedoucí oddělení územního plánování  

 
 

 
  

 
 
 
 

Duben 2016 
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Textová část: 
 
A)    Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury. 

 
A.1.  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a  

prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch. 

A.2.  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn. 

A.3.  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.    

 
B) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit. 
 
C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 
 
D) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 
E) Případný požadavek na zpracování variant řešení. 
 
F) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 
 
G) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Usnesením č. 167/2014 ze dne 26. 6. 2014 rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec příslušné dle 
§ 6 odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění (dále jen už „stavební zákon“) o pořízení 75. změny závazné 
části územního plánu města Liberec. 75. změna územního plánu města Liberec prověří 
vymezení funkčních ploch - vymezení vhodné plochy pro hiporehabilitační centrum. 

 

Příloha usnesení č. 353/2016



  
A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁD ŘENÉ 
ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, V ČETNĚ ROZVOJE OBCE A 
OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZM ĚNU CHARAKTERU OBCE, 
JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTU ŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY;  

Upřesnění požadavk ů z PÚR ČR 

Z PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1, nevyplývají žádné specifické požadavky pro řešení 
75.  změny. Požadovaná změna respektuje postavení města Liberce.  

Upřesnění požadavk ů ze ZÚR LK 

Ze ZÚR LK nevyplývají žádné specifické požadavky pro řešení 75. změny.  

A.1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROV ĚŘENÍ 
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 

75. změna prověří možnost změny funkčního využití stávajících ploch, případně vymezí nové 
zastavitelné plochy umožňující realizaci hiporehabilitačního centra na území města Liberec. 
Zároveň budou stanoveny regulace ploch dotčených změnou a bude zajištěno, že nebude 
ohrožen krajinný ráz a negativně ovlivněny pohledově exponované lokality. 75. změnou 
územního plánu budou respektovány zásady urbanistické kompozice, zohledněny dominanty 
obce, stávající charakter sídla a výšková hladina zástavby a to také s ohledem na sousední 
obec Dlouhý Most. 

Účelem 75. změny je vymezit vhodnou plochu pro provozování hipoterapie s dobrým dopravním 
napojením pro obyvatele Libereckého kraje.  

V 75. změně bude prověřena změna funkčního využití zejména u následujícího návrhu: 

 pozem ek katastrální území  Požadavek  
75/1 parc. č. 2237 a část 2233 Vesec u Liberce Plochy sportu a rekreace 

A.2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA 
PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZM ĚN. 
 

Požadavky na dopravní infrastrukturu 

Návrh nevyvolává požadavek na změnu koncepce dopravy. Je však nutné zajistit odpovídající 
vhodné dopravní řešení (napojení), počet parkovacích a odstavných stání na vlastních 
pozemcích, popř. navrhnout úpravy parametrů komunikací a křižovatek vzhledem k 
navrhovanému využití dané plochy. 
V zájmu realizovatelnosti záměru je nutné dopravně technicky posoudit a prověřit plánované 
kapacity funkčních ploch a jejich vliv na hromadnou dopravu z hlediska dostatečnosti a 
bezpečnosti komunikační sítě. 
Dále je třeba v souvislostech řešit případné nároky na dopravu v klidu, pěší a cyklistickou 
dopravu s ohledem na nově navrhované funkční využití ploch a navazující stávající funkční 
plochy.  
To vše v koordinaci se širšími vztahy. 

Požadavky na technickou infrastrukturu 
Požadavky na řešení energetiky vyplývají ze schválené koncepce energetiky a spojů platného 
ÚP a způsob zásobování energiemi je stanoven regulativy v oblastech zásobování energiemi. 
Pro případnou novou výstavbu v lokalitě 75. změny budou platit obdobně.  
U řešení odkanalizování a zásobování vodou je třeba vycházet ze schváleného Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 
Řešeným územím vede elektrické vedení 110 kV vč. ochranného pásma, s tím je nutné počítat 
při návrhu 75. změny. 
Budou prověřeny kapacity systému technické infrastruktury, případně bude navrženo jejich 
posílení. 
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Požadavky na ob čanské vybavení 
Cílem 75. změny je prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy občanské vybavenosti - 
sportu.  

Požadavky na ve řejná prostranství 
Veřejná prostranství budou vymezena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

A.3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPO ŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROV ĚŘENÍ 
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE 
VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 
UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA.    

Návrh 75. změny musí vycházet ze stávajícího charakteru a uspořádání urbanistické koncepce 
města Liberce a v těsné blízkosti nacházející se obce Dlouhý Most, musí respektovat hmotovou 
a urbanistickou kompozici širšího území. Požaduje se respektovat dochované přírodní a 
estetické hodnoty a zásady urbanistického uspořádání. 
Návrh 75. změny nesmí ve svých důsledcích znemožnit průchodnost krajiny a omezit vedení 
pěších a cyklistických tras. 

B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROV ĚŘIT. 

Neuplatňuje se. 

C) POŽADAVKY NA PROV ĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO. 

Bude prověřeno vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací vzhledem k současnému stavu, navrhovanému využití a se zohledněním širších 
vztahů. 

Případné veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace budou řádně odůvodněny. 

D) POŽADAVKY NA PROV ĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAV ŘENÍM DOHODY O PARCELACI. 

Na předmětnou plochu byla zpracována územní studie „Liberec – Vesec – hiporehabilitační 
centrum“, jejíž využití bylo schváleno 17. 3. 2016, která řeší lokalitu v podrobnějším měřítku.  

E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ. 

Není požadováno zpracování variantního řešení. 

F) POŽADAVKY NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO OD ŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ. 

Zpracování návrhu dokumentace 75. změny včetně odůvodnění, bude provedeno  
v rozsahu měněných skutečností a se všemi náležitostmi stanovenými stavebním zákonem a 
jeho prováděcími právními předpisy, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
v platném znění.  

Návrh 75. změny bude obsahovat textovou a grafickou část, bude proveden v obsahovém 
členění ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném 
znění a bude vycházet ze schváleného zadání pro zpracování návrhu 75. změny.  

Regulace v území budou odpovídat měřítku územního plánu. 

Návrh 75. změny pro společné jednání bude předán 2x ve standardním papírovém provedení a 
1x v digitální podobě (pdf. formátu i ve vektorech)  na digitálních nosičích.  
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Dokumentace 75. změny pro veřejné projednání a případná opakovaná veřejná projednání 
bude předána 1 x v digitální podobě a 2x ve standardním papírovém provedení.  

Dokumentace změny (čistopis) bude předána ve 4 standardních papírových provedení a 1x na 
digitálním nosiči v souladu s ustanovením § stavebního zákona. 

Technické požadavky na zpracování změny územního plánu: 

- Datové a textové výstupy ucelené dokumentace budou předány na samostatném 
digitálním záznamovém médiu. 

- Textová zpráva ve formátu RTF a to v kódování MS Windows (CP1250), případně ve 
formátu PDF 

- Výkresy budou předány v rastrové podobě ve formátu PDF s minimálním rozlišením 
300 DPI a podobě odpovídající tiskovým výstupům  

- Digitální podoba grafické části bude ve formátu CAD (výkresových souborů .dgn 
programu MicroStation nebo .dwg ve verzi aplikace minimálně AutoCAD 2000) nebo ve 
formátu ESRI (shapefile).  

- Budou dodrženy základní požadavky na čistotu dat. Součástí předání bude datový 
model skladby výkresů a datových vrstev. 

- Regulace využití a uspořádání ploch bude graficky vyznačena v jednotlivých výkresech   

a popsána v textové části včetně přípustných a podmíněně přípustných činností v 
řešených plochách.  

Požadavky na kvalitu dat: 

- Plochy stejného významového druhu (např. funkční plochy území), které mají funkčně 
rozčleňovat část území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat. 

- Plochy, u nichž se má provádět načítání hodnot textů (centroidů) v nich obsažených 
nebo načítání výměr z grafiky, se nesmějí nikde překrývat a elementy tvořící jejich 
hranice se musí krýt v koncových bodech (nikde nesmějí být nedotahy či přesahy). 

- U šrafovaných ploch se zásadně zachovávají hranice ploch (třeba v jiné hladině nebo   

i výkrese), i když se nepoužijí při tiskových výstupech ÚP 

- Liniová kresba nesmí obsahovat pseudouzly a musí, zejména v případě sítí technické 
infrastruktury, dodržovat správný směr (mj. z hlediska orientace značek). 

- Popisy ploch musí mít vkládací (vztažný) bod vždy uvnitř příslušné plochy. V případě 
liniových a bodových prvků se texty umísťují svým vztažným bodem na popisovaný 
prvek. 

G) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ P ŘEDPOKLÁDANÝCH VLIV Ů ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. 

Návrhem zadání 75. změny není dotčeno území Natura 2000. Nejsou navrhovány zastavitelné 
plochy ve volné krajině bez návaznosti na stávající zastavěné území. Současně se 
nepředpokládá výrazné narušení životního prostředí, ani rušivý územní rozvoj. Nenavrhují se 
žádné plochy pro výrobu, ani pro fotovoltaické a větrné elektrárny, pro sportovní areály o ploše 
nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály. Rovněž se nepočítá 
s rušením prvků ÚSES.  

V řešeném území se nepředpokládají takové změny v území, které by vyžadovaly zpracování 
vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

Krajský úřad vydal sdělení k podlimitnímu záměru „Hiporehabilitační areál OS Svítání v Liberci 
– Vesci“ a konstatoval, že předložený záměr nemá významné vlivy na životní prostředí a 
veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě nově 
doložených skutečnostní (vydaného sdělení k podlimitnímu záměru 2. 6. 2015) konstatuje 
krajský úřad, že jako příslušný správní úřad k posuzování vlivů na žp ve smyslu § 10i odst. 3 
zákona, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat 75. Změnu ÚPML podle §10i zákona. 
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Používané zkratky 
75. změna -   75. změna závazné části územního plánu města Liberec 
PÚR ČR -  Politika územního rozvoje ČR 2008 
ZÚR LK  -  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011 
ÚSES  -  Územní systém ekologické stability 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160405 

Název projektu:  ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY 

pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec 

Popis projektu  
 
Základním koncepčním východiskem a dlouhodobým cílem je uchování krajiny pro budoucí generace a zajištění 
jejího (trvale) udržitelného rozvoje. 
 
Územní studii krajiny (dále též „ÚSK“) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“). ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona a o splnění požadavků 
vyžadovaných tímto zákonem se stane jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména 
orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na 
rozhodování o krajině. ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP. 
 
Zatímco potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou řešeny 
obvyklými postupy podle stavebního zákona a jsou relativně dostatečně legislativně i metodicky ošetřeny a prakticky 
aplikovány, ve volné krajině, tj. v nezastavěném území, dosud nebyly možnosti uplatnění nástrojů územního 
plánování dostatečně využity. Kvalitní řešení se neobejde bez multidisciplinárního přístupu k návrhu ÚSK a bez 
spolupráce všech, kteří mají v krajině své legitimní zájmy. Je nezbytná zejména úzká spolupráce orgánů územního 
plánování a orgánů ochrany přírody. 
  
Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení 
krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit 
základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování 
příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání 
krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Na základě ÚSK může dojít i k upřesnění 
vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Významná bude koordinační 
úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině. 
 
ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy 
Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie 
EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační 
strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a 
zelenou infrastrukturu. 

Zaměření projektu 

- Uchování krajiny pro budoucí generace a zajištění jejího udržitelného rozvoje v souladu s Evropskou úmluvou o krajině a 
ve vazbě na zásady územního rozvoje Libereckého kraje a územní plány jednotlivých obcí v řešeném ORP, ochrana 
přírody a krajiny, územní plánování, přizpůsobení se změně klimatu, retence vody v krajině a protipovodňová ochrana, 
zelená infrastruktura,  ovzduší, prostupnost a dostupnost volné krajiny, ochrana krajinného rázu, ohrožení půdy erozí a 
kontaminací, funkčnost a provázanost územního systému ekologické stability, návaznost volné krajiny na urbánní 
strukturu území, revitalizace a renaturalizace krajiny  

- Naplňování cílů Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec  

Všeobecný cíl 
- C: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

- E: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Specifické cíle  
- C1: Koncepční řízené péče o městskou zeleň 
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- C1.2: Omezování plošného rozšiřování města a ochrana příměstské krajiny 

- C1.2.1: Stanovení limitů prostorového rozvoje města pomocí územního plánu a územně technických omezení využití 
území vyplývajících z předpisů chránících specifické veřejné zájmy v území tak, aby byly trvale zachovány konkrétní 
plochy jako veřejně přístupná zeleň 

- C6.5: Koncepční řešení prostupnosti města a dostupnosti volné krajiny 

- C6.5.1: Při plánování nové zástavby respektovat požadavky na prostupnost města a dostupnost příměstské krajiny 

- C6.5.2: Získání informací o stávajících významných bariérách prostupnosti a dostupnosti volné krajiny a jejich postupné 
odstraňování 

- E1: Koncepční řízení udržitelného rozvoje města za účelem zvyšování kvality života jeho obyvatel a zvyšování 
kvality veřejných služeb 

- E1.3: Vytvoření sektorových strategií navazujících na nadřazenou strategii rozvoje města 

- E.1.3.4: Zpracování koncepce péče o zeleň (vč. ochrany zelených pásů a příměstské krajiny, ochrany lesů na území 
města) 

- E.1.3.5: Zpracování koncepce prostupnosti města a dostupnosti volné krajiny 

Indikátory pro výstupy 

- Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec - 1  

- Rozsáhlý datový sklad pro další studie a analýzy – 1 

- Plocha území pokrytá územní studií 578,4 km2 

Indikátory pro výsledky 

- Kvalitní podklad pro dlouhodobý rozvoj a rozhodovací procesy orgánů veřejné správy v celém správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Liberec 

- Výkresová část obsahující: hlavní výkres (zpřesněné vymezení typů krajin, členění území na krajinné okrsky, graficky 
zobrazitelné součásti návrhu ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů, zobrazitelné součásti návrhu 
řešení potřeb člověka v krajině, zobrazitelné součásti návrhu řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům 
v krajině, zobrazitelné součásti rámcových podmínek využití, zobrazitelné součásti rámcových doporučení pro opatření), výkres 
vymezení navržených změn ve využívání ploch, výkres jevů navržených na doplnění ÚAP a přehledný výkres celkového řešení.  

- Zvýšení efektivity a zlevnění rozhodovacích procesů. 

Cílové skupiny 
• Orgány veřejné správy působící při rozhodovacích a plánovacích činnostech na území ORP Liberec, tj.: 

- AOPK (CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory) 

- Odbory MML 

- Krajský úřad Libereckého kraje 

- Ministerstvo životního prostředí 

- Stavební úřady s působností v ORP Liberec 

• Jednotlivé samosprávné obce a obecně uživatelé území ORP Liberec. 
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Zdůvodnění potřebnosti projektu  

Hlavním úkolem zpracování územní studie krajiny je vytvoření územně plánovacího podkladu, které stanoví (vymezí) koncepci 
využívání a uspořádání krajiny v měřítku a podrobnosti odpovídající rozsahu území obce s rozšířenou působností. Využití bude 
zejména pro zpracování územních plánů a pro konkrétní navazující realizační opatření vedoucí k naplňování principu 
udržitelného rozvoje, Evropské úmluvy o krajině, Adaptační strategie EU a k zajištění zelené infrastruktury. 

Zatímco potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou řešeny obvyklými postupy 
podle stavebního zákona a jsou relativně dostatečně legislativně i metodicky ošetřeny a prakticky aplikovány, ve volné krajině, tj. 
v nezastavěném území, dosud nebyly možnosti uplatnění nástrojů územního plánování dostatečně využity. Kvalitní řešení se 
neobejde bez multidisciplinárního přístupu k návrhu ÚSK a bez spolupráce všech, kteří mají v krajině své legitimní zájmy. Je 
nezbytná zejména úzká spolupráce orgánů územního plánování a orgánů ochrany přírody. 

 

Přínos pro cílové skupiny 
Kvalitní podklad pro dlouhodobý rozvoj a rozhodovací procesy orgánů veřejné správy v celém správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Liberec. Zvýšení efektivity a zlevnění rozhodovacích procesů. 
Územní studie krajiny (ÚSK) je územně plánovací podklad řešící problematiku krajiny.  
• Cílem zpracování územní studie krajiny je jednak vytvoření územně plánovacího podkladu sumarizující podklady pro uchování 
(ochranu) a rozvíjení jednotlivých krajinných potenciálů, jednak konkrétní lokalizace (průmět) možných řešení, opatření nebo 
námětů do území. 
• Územní studie krajiny bude jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. 
• Územní studie by se měla uplatnit také jako jeden z nástrojů adaptačních opatření na změnu klimatu. 
• Územní studie krajiny se bude prioritně zabývat/řešit nezastavěným územím, současně ale bude akceptovat a zohledňovat 
zastavěné a k zastavění navržené (zastavitelné) území, včetně souvisejících záměrů. 
• Územní studie krajiny se bude zabývat řešením územních deficitů v krajině a bude navrhovat řešení pro jejich eliminaci, protože 
vlastní ochrana krajiny je poměrně velmi dobře institucionalizovaná (má výraznou legislativní podporu). 
• Územní studie krajiny by měla navázat na historicky pravidelně prováděné a aktualizované studie území, vyhotovované 
opakovaně a systematicky v území korespondujícím s ORP Liberec přibližně do 30. let minulého století. 

Synergie projektu 
 

• Územně analytické podklady ORP Liberec 
• Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
• Územní plány a územní studie obcí v rámci ORP Liberec. 
• Koncepce ochrany přírody Libereckého kraje  
• Projekt „BIDELIN“: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu 

Drážďan, Liberce a Děčína předložen k posouzení financovatelnosti monitorovacím výborem v rámci Programu 
přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020.  

• Je zde především jasná vazba na stavební zákon a s ním související vyhlášky. Dále jsou zde vazby na princip udržitelného 
rozvoje a zajištění zelené infrastruktury, Evropskou úmluvu o krajině a Adaptační strategii EU. 

Rizika projektu 

1. Riziko projektového týmu: neefektivní a nedostatečná kooperace a komunikace mezi jednotlivými členy projektového týmu - 
riziko nízké  

Opatření pro eliminaci rizik: členové projektového týmu spolu kvalitně spolupracovali již na přípravě tohoto projektu i dalších 
projektových záměrů. Jednotliví členové týmu mají zkušenosti jak s přípravou projektových žádostí o dotaci, tak také s přípravou a 
realizací jiných investičních i neinvestičních projektů.  

2. Riziko správného provedení veřejné zakázky - riziko nízké 

Opatření pro eliminaci rizik: podmínky veřejné zakázky budou konzultovány s odborem veřejných zakázek, odborem právním a 
příp. i dle potřeby s externí právní kanceláří.  

3. Využitelnost získaných dat – riziko nízké 

Opatření pro eliminaci rizik: jedná se o získaná data, která jsou podkladem pro rozhodování v území, pro aktualizaci územně 
plánovací podkladů a územně plánovacích dokumentů.  

4. Udržitelnost projektu: jedná se o dlouhodobý projekt, který bude muset být v určitém intervalu (4 – 8 let) aktualizován a bude 
tak vyžadovat další finanční prostředky a personální kapacitu – riziko střední 
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Opatření pro eliminaci rizik: tyto podklady by byly aktualizovány s Územně analytickými podklady. V rozpočtu města na dané 
období bude nárokována potřebná částka na aktualizaci studie. Z toho plyne nutnost hledání finančních zdrojů na pokrytí této 
činnosti (granty, dotace, spoluúčast obcí a krajského úřadu). 5. Riziko nezískání dotace: nutnými přílohami k podání žádosti o 
podporu ve výši až 90 % uznatelných výdajů projektu je dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, smlouvy 
s dodavatelem/zhotovitelem územní studie krajiny a předávací protokol o předání zadání územní studie pořizovatelem zhotoviteli. 
– riziko střední 

Opatření pro eliminaci rizik: kvalitně připravená žádost o podporu, odkonzultovaná s odborem územního plánová MMR a 
Centrem pro regionální rozvoj České republiky. V zadávací dokumentaci a smluvní dokumentaci bude zakotvena rozvazovací 
podmínka, v případě neúspěšné žádosti o podporu.  

 

Aktivity projektu a termíny 

Č.  Fáze  Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná Oznámení o připravované veřejné zakázce – vyvěšení 05/2016 06/2016 

 Identifikace a formulace zadání územní studie krajiny 05/2016 06/2016 

 Veřejná zakázka podlimitní  09/2016 12/2016 

  
Podpis smlouvy o dílo s vítězem veřejné soutěže 
(podlimitní) 12/2016 12/2016 

Realizační    

  
Podání žádosti o podporu v IROP č. výzvy 9 (Územní 
studie) 1/2017 1/2017 

  Výzva k zahájení prací na plnění veřejné zakázky  04/2017 04/2017 

  
Průzkumy, rozbory (I. etapa): koncept – projednání 
s cílovými skupinami, veřejností a SÚ (1 kolové) 04/2017 07/2018 

  
Průzkumy, rozbory (II. etapa): čistopis – zapracování 
informací a dat z projednávání, finalizace 08/2018 2/2019 

  Návrh územní studie krajiny 03/2019 03/2019 

  Územní studie krajiny 04/2019 04/2019 

  
Vložení dat o studii do Evidence územně plánovací 
činnosti po schválení možnosti jejího využití ORP 05/2019 05/2019 

 Udržitelnost 
Územní studie krajiny vložena v Evidenci územně 
plánovací činnosti (min. 5 let) 06/2019 05/2024 

  

Aktualizace územní studie krajiny (interval 4 nebo 8 let) 
na základě VZMR (není vyžadováno v souvislosti 
s přijatou dotací) dle zvolené periody - 

     

Minimální udržitelnost projektu v letech   

Dle IROP 2014 – 2020, výzva č. 9 Územní studie – 5 let 

Životnost projektu v letech 

4 – 8 let 

Návrh projektového týmu (projektový tým v souladu se směrnicí, složení, kdo bude zajišťovat realizaci klíčových aktivit – 
odpovědnosti a vztahy, koordinace projektových aktivit a řízení projektu) 

Vedoucí projektu Ing. Petr Kolomazník 

Finanční manažer projektu Eva Troszoková, specialista přípravy a řízení projektů 
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Projektový právník Odbor právní MML nebo externí právní kancelář 

Asistent projektu - veřejné 
zakázky  

Odbor veřejných zakázek MML 

Asistent projektu – odborná 
část projektu 

Radim Stanka, Michaela Teplá 

Asistent projektu – dotace  Odbor strategického rozvoje a dotací 

Řešitel Radim Stanka, Michaela Teplá 

Uživatel  Odbor hlavního architekta 

Manažer publicity projektu Ing. Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací (vedoucí projektu v realizační fázi 
projektu) 

Externí dodavatel či partner zhotovitel územní studie krajiny (vzešlý z veřejné zakázky podlimitní) 

 

Rozpočet přípravy a realizace  

Položka odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH 

  

Náklady přípravy a zabezpečení akce 

- veřejné projednání s cílovými skupinami (1 kolové) 
5 

Mzdové náklady a povinné pojistné 

- bude realizováno v rámci pracovních náplní zaměstnanců 
odboru OHA 

0 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 

- příprava žádosti o podporu v IROP, výzva č. 9 Územní 
studie ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a 
dotací  

- příprava veřejné zakázky na zhotovitele územní studie 
krajiny vč. dílčích studií ve spolupráci s odborem právním a 
odborem veřejných zakázek  

0 

Náklady na pořízení územní studie 6 655 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady realizace akce 0 

CELKEM 6 660 

 

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

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 

- bude realizováno v rámci pracovních náplní zaměstnanců 
odboru OHA 

0 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 

- příprava veřejné zakázky na zhotovitele aktualizace 

0 
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územní studie krajiny vč. dílčích studií ve spolupráci 
s odborem právním a odborem veřejných zakázek 

- aktualizace územní studie krajiny vč. dílčích studií  

2 000 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady provozu akce 0 

CELKEM 2 000 

  

Možný zdroj financování  

Prioritní osa  PO 3: Dobrá zpráva území a zefektivnění veřejných institucí 

Oblast podpory IP 11: Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšováním 
účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné 
správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření 
podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy 

SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Možné % dotace 85 % EFRR EU 

5 % státní rozpočet ČR 

Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu  

Rok 

Výdaje Příjmy 

SML Dotace SML Dotace 

2016  0 0 0 0 

2017  0 0 0 0 

2018 6660 5 990 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 

2024 (1. aktualizace 
územní studie krajiny) 2 000 0 0 0 

CELKEM  8660  5 990  0  0 

Garant projektu  

(odpovědný náměstek, pod kterého spadá věcně příslušný odbor, který bude zajišťovat udržitelnost projektu a bude provozovat 
výstupy projektu) 

Jméno tel. e-mail 

Zpracovatel Záměru  

Ing. Petr Kolomazník, 
vedoucí odboru hlavního 
architekta 485 243 511 Kolomaznik.Petr@magistrat.liberec.cz  

Vlastník projektu Odbor hlavního architekta   

Vedoucí projektu 
Ing. Petr Kolomazník, 
vedoucí odboru hlavního 485 243 511 Kolomaznik.Petr@magistrat.liberec.cz  
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architekta 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne 18. 4. 2016 

Podpis 
Programovéh
o manažera 

Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického 
rozvoje a dotací 

Schváleno RM  Dne 3. 5. 2016   č. usnesení   
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Příloha usnesení č. 355/2016



1

p�íloha �. 3 

Vá�ený pane �t�pánku, 

dne 13. dubna 2016 byla na podatelnu magistrátu m�sta Liberce doru�ena Va�e petice. Petice 
jednozna�n� sm��uje k novému návrhu územního plánu Liberec. Z tohoto d�vodu vzala Rada 
m�sta Liberce svým usnesením �. � tuto petici na v�domí a p�edala ji po�izovateli územního 
plánu, který s ní bude nadále nakládat jako s p�ipomínkou.  

To znamená, �e stejn� jako v�echny p�ipomínky do�lé k novému návrhu ve stanoveném 
termínu (do 15. dubna 2016) bude po�izovatelem (odbor hlavního architekta, odd�lení 
územního plánování) ve spolupráci s ur�eným zastupitelem vyhodnocena. P�ípadné úpravy 
zapracuje projektant do návrhu pro ve�ejné projednání, který se bude projednávat 
pravd�podobn� na podzim leto�ního roku. 

Informace k procesu po�izování budou zve�ej�ovány na webových stránkách k novému 
územnímu plánu www.uzemniplanliberec.cz 

Lud�k �t�pánek 

Irkutská 178 

460 10 Liberec 
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Smlouva o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje  
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Liberecký kraj 
Se sídlem:                                        Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80  
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje 
IČ: 70891508 
DIČ: CZ70891508 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec  
Číslo účtu: 19-7964200287/0100     
 
(dále také „Kraj“) 
 
a 
 
Statutárním městem Liberec  

Se sídlem:                        nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  

Zastoupené:                                         Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města  
Liberec  

Zastoupená ve věcech smluvních: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města  
Liberec 

 
IČ:                                                      00262978 
DIČ:                                                 CZ00262978 
 
Bankovní spojení:                              Komerční banka a.s., pobočka Liberec 
Číslo účtu:                                          19-7963840207/0100 
 
(dále také „Město“) 
 
 
 (Kraj na straně jedné a Město na straně druhé dále též společně označováni jako „smluvní 
strany“) 
 
uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, smlouvu o spolupráci s tímto obsahem:  
 
 

II. 
Výklad použitých pojmů 

 

Pojmy a zkratky použité v této smlouvě:  
LK – Liberecký kraj 

Příloha usnesení č. 356/2016



Partner – Orgán veřejné správy dle platné legislativy, se kterým není uzavřen smluvní vztah, 
nebo orgán veřejné správy, správce technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, či jiný 
subjekt, se kterým je uzavřen smluvní vztah. 
Aktivní partner – Partner, který spolupracuje na tvorbě řídící dokumentace IS DMVS LK, a 
který se svoji aktivní účastí a politikou podílí na realizaci či provozu IS DMVS LK. 
 
 
DMVS LK - Projekt realizující informační systém Digitální mapy veřejné správy 
Libereckého kraje za účelem usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění základních 
referenčních a tematických prostorových dat prostřednictvím služeb pro aktivní partnery 
projektu a veřejnost. Je součástí projektu Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji (Výzva č. 
8, oblast intervence 2.1 – Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní 
veřejné správě). 
 
Subprojekt ÚKM DMVS LK řeší pořízení Účelové katastrální mapy a její aktualizaci. 
Cílem je vytvořit digitální vektorové mapové dílo, odvozené od analogové katastrální mapy, 
zpracované v bezešvém a souvislém zobrazení v souřadnicovém systému S-JTSK. 
 
Subprojekt DTM DMVS LK řeší společný postup při tvorbě, aktualizaci, správě, archivaci a 
jednotném zpracování DTM DMVS LK a vytvoření zásad pro financování, aktualizaci a 
správu DTM DMVS LK. 

 
Subprojekt ÚAP DMVS LK řeší pořízení souboru nástrojů pro správu a sdílení tematických 
dat agendy ÚAP, prezentaci výstupů, zajištění interoperability informačních systémů obcí 
s rozšířenou působností s technologickým centrem Libereckého kraje.  

IS DMVS LK – informační systém - zdroj referenčních garantovaných prostorových dat 
nejvyšší míry podrobnosti pro veřejnou správu a občany v Libereckém kraji.   Jedná se o 
komplexní standardizované řešení, včetně provozní a administrativní infrastruktury ICT s 
důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími nebo 
připravovanými informačními systémy orgánů veřejné správy v oblasti prostorových dat. 

V Libereckém kraji budou prostřednictvím tohoto řešení dostupná nejen základní 
referenční data katastru nemovitostí a registru územní identifikace adres a nemovitostí 
RÚIAN včetně účelové katastrální mapy, ale i základní referenční data mapy velkého měřítka, 
která zaznamenává skutečný stav uspořádání území, tzn. krajská Digitální technická mapa. 
Tematická prostorová data budou dostupná prostřednictvím krajského agendového 
informačního systému Územně analytické podklady eÚAP. Tematická data technické a 
dopravní infrastruktury, a data ÚMPS budou dostupná prostřednictvím krajské Digitální 
technické mapy (DTM). 

DTM – Digitální technická mapa, jedná se o podrobné digitální mapové dílo velkého měřítka 
vyjadřující skutečný stav technických a přírodních objektů a zařízení nad, na a pod zemským 
povrchem.  

DTM DMVS LK – Digitální technická mapa Digitální mapy veřejné správy Libereckého 
kraje - agendový informační systém provozovaný jako nedílná součást Digitální mapy veřejné 
správy Libereckého kraje, který je nástrojem k vedení technických map obcí pro partnery 
DMVS LK. 

Objekt DMVS LK (Objekt) – Prvek IS DMVS LK charakterizovaný bodem, linií, plochou 
nebo tabulkovým záznamem s jednoznačnou identifikací a konkrétním typem definovaným v 
Katalogu objektů DMVS. 
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Objekty DTM DMVS LK se člení na polohopis a výškopis:  
 Účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) – objekty povrchové situace reprezentované 

liniemi a body. 
 Technické infrastruktury – objekty technické infrastruktury (průběhy inženýrských sítí 

a jejich prvky). 
 Dopravní infrastruktury – objekty dopravní infrastruktury. 
 Pasporty – objekty tematických evidencí samosprávy. 
 Objektové mapy povrchové situace (OMPS) – objekty povrchové situace 

reprezentované plochami (polygony); vzniká odvozením z ÚMPS v urbanizovaném 
území Libereckého kraje. 
 

Aktualizace DTM DMVS LK – aktualizací se rozumí uvedení části DTM DMVS LK do 
souladu se skutečným stavem v terénu, kterou provádí Správce DTM DMVS LK na základě 
předaných aktualizačních dat (aktualizační zakázky).  
 
Správa DMVS LK - správou se rozumí zajištění aplikačního vybavení pro provoz DMVS 
LK, Směrnice IS DMVS LK a řídících dokumentů.  
 
Správa DTM DMVS LK - správou se rozumí zajištění tvorby, konsolidace, údržby a 
aktualizace dat DTM, dat Datového skladu DTM DMVS LK, a to v souladu se Směrnicí IS 
DMVS LK a řídících dokumentů DTM DMVS LK. 
 
Správce DMVS LK - subjekt zajišťující správu DMVS LK a správu DTM DMVS LK . 
 
Výkonným správcem technické mapy - subjekt, který zajišťuje tvorbu, konsolidaci a údržbu 
technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu.  

Uživatel DMVS LK – příjemce dat a služeb IS DMVS LK, obce, správci dopravní a 
technické infrastruktury, složky IZS, geodeti, projektanti, třetí osoby definované Směrnicí IS 
DMVS LK.  

Realizační fáze projektu DMVS LK – období vývoje a implementace služeb a software 
DMVS LK.  
Provozní fáze projektu DMVS LK – je období od 31. 10. 2015 do 31. 12. 2020 po ukončení 
realizační fáze projektu DMVS LK, po které je Kraj, jakožto příjemce dotace, povinen udržet 
veškeré výstupy projektu k tomu účelu, za jakým byly pořízeny v rámci projektu, tedy v 
nezměněné podobě.  

IT projekt – projekt zavádějící informační technologie.  

Směrnice IS DMVS LK (dále jen Směrnice) – jednotná směrnice pro tvorbu, údržbu a 
provozování IS DMSV LK.  

Řídící dokumenty – jedná se o Směrnici IS DMVS LK, metodické návody a pokyny, 
uživatelské, systémové a administrátorské příručky; odkaz na aktuální dokumenty je 
přístupný na Geoportálu DMVS LK, kde jsou umístěny platné verze. Kraj ve spolupráci s 
partnery si vyhrazuje právo změn těchto dokumentů. Aktuální znění těchto dokumentů je 
k dispozici na níže uvedené adrese.  

Provozní dokumentace DTM DMVS LK – Vybrané dokumenty Směrnice DMVS LK (kap. 
7 směrnice), které upravují provoz DTM DMVS LK. 

Geoportál DMVS LK – informační systém naplňující cíle DMVS dostupný na adrese 
https://dmvs.kraj-lbc.cz/ 
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Užívací práva subjektu k datům – práva subjektu využívat data pro svoji vlastní potřebu v 
souladu s jeho rolí a potřebami eGovernmentu. 
 
 

III. 
Úvodní ustanovení 

1. Liberecký kraj vytváří DMVS LK a za tímto účelem uzavírá s obcemi Libereckého kraje 
a dalšími partnery smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální mapy 
veřejné správy Libereckého kraje. Cílem je zavedení systému k vytvoření a udržování 
DMVS LK v aktuálním stavu.  

2. Vzhledem k tomu, že úspěšnost činností uvedených v této smlouvě je závislá na účasti a 
aktivní spolupráci všech partnerů, zavazují se výše uvedené smluvní strany vzájemně 
spolupracovat, působit, jednat a vyvíjet takové aktivity, které budou směřovat k dosažení 
předmětu a účelu této smlouvy, specifikované v článku IV.  

3. Vlastníkem konsolidovaných a aktualizovaných digitálních dat DTM DMVS LK - ÚMPS 
a odvozených dat OMPS je Kraj, data o inženýrských sítích a jejich zařízeních 
poskytnutých Městem do systému správy DTM DMVS LK zůstávají ve výhradním 
vlastnictví  Města, případně vlastníka technické infrastruktury, včetně jejich práva s nimi 
disponovat.  

4. Liberecký kraj se zavazuje touto smlouvou poskytnout Městu užívací práva k novým 
digitálním datům DTM DMVS LK – ÚMPS, OMPS a umožnit využívání datového 
skladu projektu DMVS LK. Město má na základě této smlouvy právo na využívání dat 
v souladu s touto smlouvou. 

5. Datový sklad DMVS LK je tvořen a plněn digitálními daty aktivních partnerů, partnerů a 
kraje a zavedením systému tvorby, aktualizace a správy dat.  

 
 

IV. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Smluvní strany uzavírají tento smluvní vztah k realizaci projektu DTM DMVS LK, jako 
jedné z částí DMVS LK, který je IT projektem zajišťujícím sjednocení dat z různých 
geografických informačních systémů v jedné aplikaci. Projekt DTM DMVS LK povede k 
usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění prostorových dat pro úřady, veřejnost a 
správce sítí a je součástí projektu Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji (Výzva č. 8, 
oblast intervence 2.1 – Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní 
veřejné správě). Hlavním cílem projektu DTM DMVS LK je efektivní správa DTM 
v technologickém centru Libereckého kraje. 

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem společného postupu při tvorbě, 
aktualizaci, správě, archivaci a jednotném zpracování DTM DMVS LK. 

3. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami 
při zajišťování Provozní fáze projektu DTM DMVS LK. 

4. Předmětem smlouvy je vymezení zásad společné:  

a) tvorby,  

b) správy,  

c) aktualizace,  
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DTM vymezené rozsahem správní hranice Města, 

5. Garantem jednotné formy zpracování DTM ze strany partnerů a obcí v rámci systému 
DMVS LK je Liberecký kraj.  

6. DTM je spravována a aktualizována dle Provozní dokumentace DTM DMVS LK.  
 
 

V. 
Závazky a oprávnění smluvních stran  

při tvorbě, aktualizaci a správě DTM DMVS LK 
Pro zajištění účelu této smlouvy se smluvní strany zavazují k vzájemné součinnosti a k plnění 
následujících povinností. 

1. Kraj se zavazuje: 

a) Zajišťovat správu a provoz IS DMVS LK po dobu platnosti této smlouvy, minimálně 
však do 31. 12. 2020. 

b) Zajišťovat provoz služeb IS DMVS LK uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy dle 
pravidel řídících dokumentů. 

c) Zajišťovat systematickou aktualizaci datového skladu garantovaných základních 
referenčních datových sad IS DMVS LK v rozsahu ÚMPS, Katastrální mapy a 
RÚIAN. 

d) Zajistit závazek výkonného Správce DMVS LK vést prokazatelně informace o 
každém grafickém elementu ÚMPS DTM DMVS LK, minimálně v rozsahu ─ 
zpracovatel a ověřovatel zaměření, investor (pro koho bylo zaměření vyhotoveno), 
popis (účel zaměření, třída přesnosti), datum zaměření. 

e) Liberecký kraj se zavazuje poskytnout přístup k novým digitálním datům ÚMPS 
z projektu DTM DMVS LK a využívání datového skladu projektu DTM DMVS LK, 
formou zabezpečeného přístupu do webové aplikace.  

f) Koordinovat činnost všech potencionálních partnerů (správci infrastruktury, obce) a 
dalších uživatelů (geodeti, projektanti, třetí osoby definované Směrnicí IS DMVS LK) 
DMVS LK za účelem naplnění předmětu a účelu této smlouvy. 

g) Zajistit zavedení systému jednotné správy DTM DMVS LK – data ÚMPS  na území 
kraje dle jednotné Směrnice IS DMVS LK, kterou se kraj zavazuje zpracovat, a za 
tímto účelem vyvíjet součinnost s obcemi, zhotoviteli geodetických prací, projektanty 
a stavebními úřady. 

h) Kompletně zajistit správu DTM DMVS LK; v případě, že by tak Kraj činil 
prostřednictvím správce vybraného na základě zadávacího řízení, zavazuje se před 
zahájením zadávacího řízení poskytnout Městu odpovídající část zadávací 
dokumentace. 

i) V případě ukončení smluvního vztahu s vybraným partnerem DTM DMVS LK 
oznámit tuto skutečnost bezodkladně Městu.  

j) Zpracovat Provozní dokumentaci DTM DMVS LK.   

k) Jednat se samosprávnými celky, obcemi.  

l) Prokazatelně informovat uživatele DMVS LK, že výstupy a informace z využívaných 
dat DMVS LK nenahrazují vyjádření správců sítí technické infrastruktury. 
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m) Kontrolovat dodržování Provozní dokumentace DTM DMVS LK, a to po celou dobu 
funkčnosti projektu IS DMVS LK. 

n) Informovat Město o existenci smluvních vztahů a dohodách s Partnery projektu a se 
Správcem IS DMVS LK. 

o) Zajistit propagaci systému správy IS DMVS LK. 

 

2. Město se zavazuje: 

a) Při užívání IS DMVS LK se řídit Provozní dokumentací DTM DMVS LK a dalšími 
Řídícími dokumenty souvisejícími s DTM DMVS LK 

b) Bude aktivně činit kroky směřující k vydání vyhlášky o vedení technické mapy obce 
v souladu se vzorem vyhlášky DTM DMVS LK dle Přílohy č. 2. této smlouvy. 

c) Poskytnout vyhlášku o vedení technické mapy obce před jejím vydáním Libereckému 
kraji k připomínkování. 

d) Poskytnout aktuální znění vyhlášky o vedení technické mapy obce včetně jejích příloh 
Libereckému kraji. 

e) Pověřit Liberecký kraj jako Výkonného správce technické mapy obce (DTM DMVS 
LK je nástrojem k vedení technických map obcí pro partnery DMVS LK). 

f) Zajistit odkaz na svých internetových stránkách na Směrnici IS DMVS LK, která 
mimo jiné obsahuje Provozní dokumentaci DTM DMVS LK. 

g) Při plnění této smlouvy, ve vztahu k zadávaným zakázkám (projekce, investiční 
výstavba, územní plánování, studie, koncepční materiály) se řídit platným zněním 
Směrnice IS DMVS LK tak, aby byly geodetické podklady využity pro aktualizaci 
DTM DMVS LK, a dále informovat investory, projektanty a geodety o skutečnostech, 
které z aplikace metodického pokynu vyplývají. 

h) Dohlížet na dodržování vydané obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy 
obce (zejména na dokládání změn týkajících se obsahu DTM obce). 

i) Předávat data technické infrastruktury (inženýrských sítí) a dopravní infrastruktury ve 
vlastnictví Města do DTM DMVS LK pomocí nástrojů a služeb IS DMVS LK a 
zajišťovat jejich průběžnou aktualizaci v DTM DMVS LK pomocí nástrojů a služeb 
IS DMVS LK. 

j) Vydat souhlas s poskytováním dat technické infrastruktury a dopravní infrastruktury 
ve vlastnictví Města partnerům IS DMVS LK, geodetům, projektantům a složkám 
integrovaného záchranného systému IZS, a to formou služeb IS DMVS LK. 

k) Poskytovat součinnost při ověřování osob registrujících se do IS DMVS LK pod 
subjekt Města. 

l) Stanovit oprávněné osoby, které budou ve věcech technických odpovědné za 
aktualizaci dat v IS DMVS LK (dle funkčních míst). 

- DTM Technická infrastruktura 
- DTM Dopravní infrastruktura 

m) Bezodkladně nahlásit provozovateli IS DMVS LK změnu oprávněné osoby nebo 
jejích kontaktních údajů. 
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n) Bude se aktivně spolupodílet na transformaci této smlouvy do nové smlouvy o 
spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DMVS LK, nebo do nového regulačního 
rámce, pokud v budoucnu vznikne jeho potřeba. 

 
 

VI. 
OCHRANA DAT, INFORMACÍ A DALŠÍCH UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se zavazují: 

a) Zabezpečit ochranu dat a informací získaných při činnosti v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména v souladu 
s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), údaje a data osobního charakteru 
nevyjímaje. 

b) Užívat veškerá data a informace z DMVS LK, která vzniknou na základě této 
smlouvy, pouze v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v řídících 
dokumentech DMVS LK. 

2. Uživatelé jsou oprávněni užívat data z DMVS LK v následujícím rozsahu a za 
následujících podmínek: 
a) Smluvní strany: 

Podkladová data Města předaná pro konsolidaci digitálních dat ÚMPS projektu DTM 
DMVS LK zůstanou vždy v majetku Města. Veškerá data a informace z DMVS LK, 
která vznikla na základě spolupráce smluvních stran, smějí strany užívat pouze pro 
svoji vlastní potřebu v souladu s jejich působením, jejich rolí a potřebami 
eGovernmentu. Město může využít data DMVS LK v rámci provozu případného 
centrálního datového skladu Města. Smluvní strany jsou oprávněny předat nezbytnou 
část dat jako podkladový materiál pro jiná zpracování a zakreslování, která pro ně 
budou prováděna třetími stranami. Smluvní strany zajistí, že tato poskytnutá data 
(třetím stranám) budou využita výhradně pro využití v rámci naplňování předmětu 
DMVS LK. Za případné zneužití takto poskytnutých dat odpovídá příslušná smluvní 
strana ostatním účastníkům této smlouvy.  

Smluvní strany jsou oprávněny využívat mapové služby IS DMVS LK pro potřeby 
internetových aplikací v souladu s přístupy uvedenými ve Směrnici IS DMVS LK. 
Smluvní strany jsou oprávněny využívat data DMVS LK i v rámci svých mateřských 
či dceřiných společností nebo jakýchkoliv jiných obchodních společností majetkově 
spjatých s účastníky této smlouvy. 

 

b) Potencionální partneři – další obce (uživatelé eGovernmentu): 

Data ÚMPS z DTM DMVS LK lze poskytovat pro koncepční, projekční a investiční 
činnosti jednotlivé obce, maximálně v rozsahu vymezeném správním obvodem obce 
nebo v území, kde spravuje majetek, za podmínky, že poskytnutá data budou vrácena 
správci DTM DMVS LK a zaktualizována tak, aby mohla být dále využita pro 
aktualizaci DTM DMVS LK. Výjimku tvoří koncepční, projekční a investiční 
činnosti, pro které nebude prováděno jakékoliv geodetické zaměřování. 

 

c) Ostatní uživatelé:  
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Data ÚMPS z DTM DMVS LK lze poskytovat pouze pro konkrétní, přesně 
specifikovanou činnost v souladu s podmínkami této smlouvy a řídícími dokumenty IS 
DMVS LK (Směrnice, vzorová vyhláška kraje pro vedení DTM na úrovni obcí). 

 

Při poskytnutí dat dle bodu a) až c), která budou vydána z IS DMVS LK, musí správce IS 
DMVS LK vést evidenci fyzických a právnických osob, kterým byla data primárně 
poskytnuta. Tato evidence musí mimo jiné obsahovat účel poskytnutí dat a souhlas s 
ustanovením o zákazu neposkytovat data třetím osobám, nepoužívat data k reklamním a 
prezentačním účelům a jejich závazek, že poskytnutá data nebudou šířit a po ukončení 
činnosti poskytnutá digitální data na svých vlastních médiích zničí. Povinnost zničit 
poskytnutá data neplatí pro geodetická měření. Tato evidence bude zpřístupněna všem 
smluvním stranám. 

             
 

VII. 
Úhrada nákladů za správu a aktualizaci DTM DMVS kraje 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že ve vztahu k DTM DMVS LK neplynou, ani do 

budoucna nebudou plynout Městu žádné finanční povinnosti. Nastane-li v budoucnosti 
potřeba změny tohoto ustanovení, bude řešeno formou dodatku k této smlouvě.  

 

2. Dále se smluvní strany dohodly, že aktualizaci, správu a tvorbu ÚMPS projektu DTM 
DMVS LK hradí Kraj.  
 
 

VIII.  
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu Provozní fáze projektu DMVS LK 
do 31.12.2020. 

2. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je též vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek 

b) písemnou výpovědí, na základě které dojde k vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek 

c) odstoupením od smlouvy s vypořádáním vzájemných závazků a pohledávek 

d) uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DMVS LK 

3. V případě podstatného porušení povinností uvedených v této smlouvě některou smluvní 
stranou, je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět s okamžitou 
účinností, jestliže to oznámí porušující smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se o tomto porušení dozvěděla. Porušení smlouvy je podstatné, jestliže smluvní strana 
porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné 
předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z 
okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá smluvní strana nebude mít zájem na 
plnění povinností při takovém porušení smlouvy. 
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4. V případě nepodstatného porušení této smlouvy nebo v případě činnosti některé smluvní 
strany, která by směřovala proti zásadám této smlouvy nebo byla v rozporu s dobrými 
mravy, je druhá smluvní strana povinna na tuto skutečnost porušující smluvní stranu 
písemně upozornit a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě, že nebude 
dosaženo nápravy, může tato strana smlouvu vypovědět s okamžitou s účinností. 

5. Každá smluvní strana má právo vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu dle bodu 
VIII. 2. b) této smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává na dobu 6 (šesti) měsíců a počíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně 
výpověď doručena. Takováto výpověď musí obsahovat ujednání o dalším užívání a 
nakládání s informacemi z DTM DMVS LK a ochraně informací proti jejich zneužití, 
jakož ukončení závazků obsažených v čl. V. a VI. této smlouvy. 

6. Veškeré nezaplacené částky se stanou zánikem této smlouvy okamžitě splatnými a 
povinná smluvní strana je povinna splnit veškeré nesplněné povinnosti dle této smlouvy. 

7. V případě ukončení této smlouvy, ne tak v případě nahrazení této smlouvy smlouvou 
jinou, obdrží každý účastník této smlouvy data ÚMPS projektu DTM DMVS LK aktuální 
k datu ukončení smlouvy k dalšímu užívání pro svou vlastní potřebu a jen v rámci své 
územní působnosti. 

8. K ukončení spolupráce smluvních stran dle této smlouvy může dojít i na základě písemné 
dohody smluvních stran. Takováto dohoda musí obsahovat ujednání o dalším užívání a 
nakládání s informacemi z DMVS LK a ochraně informací proti jejich zneužití, jakož 
ukončení závazků obsažených v čl. V. a VI. této smlouvy. 

9. V případě ukončení této smlouvy, se řídí užívání dat DMVS LK, písemnou dohodou, ve 
které budou stanovena vzájemná práva a povinnosti týkající se dalšího užívání dat a 
informací z DMVS LK a ochrany proti jejich zneužití, přičemž to samé platí i pro 
závazky obsažené v čl. V. smlouvy.  

 
 

IX. 
Smluvní sankce a odpovědnost za škodu 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu vzniklou v rámci své 
činnosti dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k 
předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná 
ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení 
druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost. 

3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některá z nich poruší ustanovení čl. IV. , V. 
VI. této smlouvy, zaplatí druhé smluvní straně za každé jednotlivé porušení smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Tato částka je bez DPH. 
Smluvní pokutu je povinna smluvní strana uhradit ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne 
doručení písemného vyúčtování vystaveného druhou smluvní stranou. Ustanovení o 

Příloha usnesení č. 356/2016



náhradě škody zůstávají tímto ujednáním nedotčena. Smluvní strany na základě vzájemné 
dohody mohou upustit od pokuty. 

5. Každá smluvní strana nese odpovědnost za škodu, která vznikne jejím jednáním druhé 
smluvní straně v případě závažného porušení ustanovení čl. IV., V., a VI. této smlouvy. 

 
 

X.  
Řešení sporů 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a příslušnými právními předpisy 
souvisejícími. 

2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy 
přednostně dohodou. 

3. Pokud se případný spor z této Smlouvy nepodaří vyřešit smírně, všechny spory vznikající 
z této Smlouvy a v souvislosti s ní přitom budou rozhodovány soudy. 

 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Komunikace mezi účastníky této smlouvy při poskytování vzájemné nezbytné součinnosti 
bude probíhat prostřednictvím osob pověřených v technických záležitostech, resp. 
odpovědných pracovníků zejména e-mailem s potvrzením přijetí. Bude-li některým 
z účastníků smlouvy požadována formální komunikace – doporučenou poštou s 
doručenkou nebo osobně oproti potvrzení o přijetí, je dotčený účastník povinen této výzvě 
bezodkladně vyhovět. Pokud by požadavek na formální formu komunikace mohl ohrozit 
dodržení některé ze zákonem stanovených lhůt, zvolí z důvodu předcházení pozdějším 
sporům účastníci formální formu komunikace jako doplnění předchozí komunikace 
neformální. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

3. Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě je možné učinit pouze ve formě písemného 
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Závazky plynoucí z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na právní nástupce 
smluvních stran. 

5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné z důvodu změny nebo 
zrušení obecně závazného právního předpisu, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy 
platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 
stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které 
svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) výtiscích, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá 
smluvní strana. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Služby IS DMVS LK poskytované partnerům 

b) Příloha č. 2 – Vzor vyhlášky o vedení technické mapy obce DTM DMVS LK 
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8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že je napsána srozumitelně, 
svobodně, vážně, prosta chyb a omylů a na důkaz toho, že s jejím obsahem bezvýhradně 
souhlasí, připojují podpisy svých oprávněných zástupců a otisk svého razítka. 

9. Tato Smlouva byla schválena Radou Libereckého kraje usnesením č. ……... ze dne 
………. 

10. Tato Smlouva byla schválena radou Statutárního města Liberec usnesením č. ……..  ze 
dne……. 

11. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
smluvních stran, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

 
 
V Liberci dne _________________________________ 

Za Liberecký kraj 
Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

 
 
V Liberci dne _________________________________ 

Za statutární město Liberec  
Tibor Batthyány, primátor statutárního města 
Liberec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha usnesení č. 356/2016



Příloha č.1 

Služby IS DMVS LK poskytované partnerům 

 Služby přístupu do IS DMVS LK 

 Služby stahování následujících dat: 

o Účelová mapa povrchové situace (ÚMPS) Digitální technické mapy (DTM) 

o Technická infrastruktura DTM (inženýrské sítě) 

o Dopravní infrastruktura DTM 

o Pasporty DTM 

o Objektová mapa povrchové situace (OMPS) DTM 

o Katastrální mapa DMVS (VFK) 

o RÚIAN 

 Služby výdeje/příjmu geodetických podkladů pro geodety a projektanty 

 Služby aktualizace dat ÚMPS DTM na základě geodetických měření přijatých do IS DMVS 

LK 

 Mapové služby datových sad: 

o Účelová mapa povrchové situace DTM 

o Technická infrastruktura DTM (inženýrské sítě) 

o Dopravní infrastruktura DTM 

o Pasporty DTM 

o Objektová mapa povrchové situace DTM 

o Katastrální mapa DMVS (VFK) 

o RÚIAN 

o Ortofotomapa kraje 

 Mapové kompozice publikované v mapových klientech IS DMVS LK: 

o Digitální technická mapa 

o Katastrální mapa 

o Územní identifikace 

o Ortofotomapa kraje 

 Nástroje a služby pro vedení a sdílení dat Technické infrastruktury DTM 

 Nástroje a služby pro vedení a sdílení dat Dopravní infrastruktury DTM 

 Nástroje a služby pro vedení a sdílení dat Pasportů DTM 

 Služba inventarizace adresních míst a stavebních objektů RÚIAN 

 Služba pro identifikaci jevů v území (georeport) 

 Služba pro lokalizaci adres v území (lokátor) 

 Služba technické podpory 

o On-line podpora na telefonním čísle uvedeném na webu IS DMVS LK 

o Off-line podpora na emailové adrese uvedeném na webu IS DMVS LK 
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Příloha č. 2 vzor Obecně závazné vyhlášky obce o vedení technické mapy obce 
 
 
 
 
 

MĚSTO (OBEC)...... 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. .../2015 
 

o vedení technické mapy obce 
 
 
 
Zastupitelstvo města (obce) ......se na svém zasedání dne ….…… 2015, usnesením č. …… 
usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje: 
a) obsah technické mapy obce (dále jen „technická mapa“) nad rámec základního obsahu 

technické mapy1, 
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy, 
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby, nebo jiných podkladů v případech, kdy se geodetická část dokumentace 
skutečného provedení stavby nezpracovává. 

 
 

Čl. 2 
Vymezení pojmů  

 
Za změny týkající se obsahu technické mapy se považují pro účely této vyhlášky: 

a) výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském 
povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy, 

b) výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících 
objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod 
ním zahrnutých do obsahu technické mapy, 

c) výsledky odstranění staveb, 
 

Výkonným správcem technické mapy obce se pro účely této vyhlášky rozumí subjekt, který 
zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto 
subjektem je (na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje) právnická osoba Liberecký kraj. 
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Čl. 3 
Obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy 

 
Nad rámec základního obsahu technické mapy2 se stanoví další prvky, které jsou uvedeny v 
příloze č. 1 této vyhlášky. 

Čl. 4 
Ohlašovací a dokladovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy 

 
Vlastník stavby má povinnost ohlásit a dokladovat obci3 všechny změny týkající se obsahu 
technické mapy dle čl. 2 této vyhlášky způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 5 nebo čl. 6 
této vyhlášky, a to: 

a) prostřednictvím geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby4 dle čl. 5 
této vyhlášky, 

b) v případech, kdy jiný právní předpis nevyžaduje zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby5, prostřednictvím obdobných podkladů6 
(dále jen „obdobné podklady“) dle čl. 6 této vyhlášky. 

 
Čl. 5 

Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby 

 
1) Vlastník stavby plní svou ohlašovací a dokladovací povinnost, uvedenou v čl. 4 písm. a) 

této vyhlášky, předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v 
elektronické podobě obci3. 

2) Obec3 písemně potvrdí7 prostřednictvím výkonného správce technické mapy9 převzetí 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby dle odst. 1, a to do 30 dnů od 
takového převzetí8, budou-li splněny všechny náležitosti stanovené touto vyhláškou. V 
opačném případě obec prostřednictvím výkonného správce technické mapy10 vyzve 
vlastníka stavby, aby opravil vady vzniklé při plnění jeho ohlašovací a dokladovací 
povinnosti. Po odstranění vad se postupuje obdobně dle věty prvé tohoto odstavce. 

3) Bližší podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
upravuje provozní dokumentace technické mapy, která je zveřejněna na internetových 
stránkách obce. 

4) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby se předává dálkovým 
přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy. 

 
Čl. 6 

Podmínky zpracování a předávání obdobných podkladů 
 

1) Vlastník stavby plní svou ohlašovací a dokladovací povinnost dle čl. 4 písm. b) předáním 
obdobných podkladů v elektronické podobě obci3. 

2) Obec3 písemně potvrdí7 prostřednictvím výkonného správce technické mapy9 převzetí 
obdobných podkladů dle odst. 1, a to 30 dnů od takového převzetí8, budou-li splněny 
všechny náležitosti stanovené touto vyhláškou. V opačném případě obec prostřednictvím 
výkonného správce technické mapy 10 vyzve vlastníka stavby, aby opravil vady vzniklé 
při plnění jeho ohlašovací a dokladovací povinnosti. Po odstranění vad se postupuje 
obdobně dle věty prvé tohoto odstavce. 

3) Bližší podmínky zpracování obdobných podkladů upravuje provozní dokumentace 
technické mapy, která je zveřejněna na internetových stránkách obce. 

4) Obdobné podklady se předávají dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní 
dokumentaci technické mapy. 
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Čl. 7 

Účinnost 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 
 

………………………………. 
titul, jméno a příjmení 

Starosta města (obce)...... 
 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ....................... 
 
Sejmuto z úřední desky dne: ....................... 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. …/2015 o vedení technické mapy obce 
 

Další prvky nad rámec základního obsahu technické mapy obce 
 

1. Polohopis 
1.1 Hranice 

... 
1.2 Druhy povrchu terénu 

... 
1.3 Stavební objekty 

... 
1.4 Zařízení dopravní infrastruktury 

... 
1.5 Technická infrastruktura na zemském povrchu 

... 
1.6 Vodstvo 

... 
1.7 Zeleň 

... 
 

2. Měřické body 
... 
 

3. Dopravní infrastruktura 
... 
 

4. Podzemní objekty 
... 

 
5. Technická infrastruktura 

... 
 

6. Výškopis 
... 

 
                                                 
1 Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce (dále jen „vyhláška o základním obsahu 

technické mapy“). 
2 § 3 odst. 3 vyhlášky o základním obsahu technické mapy (Prvky základního obsahu technické mapy obce jsou 

uvedeny v příloze této vyhlášky). 
3 Tvorbu a údržbu technické mapy včetně aktualizace jejího obsahu zajišťuje obcí pověřená právnická osoba 

Liberecký kraj. 
4 § 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; příloha č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; dle § 12 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, výsledky 
zeměměřických činností ve výstavbě, musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností; bližší podrobnosti ověření jsou upraveny zejména v § 13 
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odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

5 Např. se zpracovává dokumentace bouracích prací při odstraňování stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6 § 3 odst. 4 vyhlášky o základním obsahu technické mapy (Obsahem technické mapy obce jsou prvky vedené 
v souladu se skutečností v terénu s využitím 
a) dokumentace skutečného provedení stavby, 
b) geometrických plánů, 
c) výsledků revize technické mapy obce (podrobná kontrola souladu obsahu technické mapy se skutečným 

stavem), 
d) účelového zaměření skutečného stavu, nebo 
e) důlně měřické dokumentace.). 

7 Toto potvrzení slouží ke splnění povinnosti stavebníka dle § 121 odst. 1 stavebního zákona (Pokud se stavba 
nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou 
vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy 
změny týkající se obsahu technické mapy obce.). 

8 Nepožádá-li vlastník stavby o osobní převzetí takového potvrzení, bude mu doručeno dle pravidel 
zveřejněných v provozní dokumentaci. 

9 Liberecký kraj coby výkonný správce technické mapy činí tento úkon za obec při převzetí dat vydáním 
akceptačního protokolu v modulu zakázka na http://dmvs.kraj-lbc.cz/modul-zakazka. 

   Uvedená povinnost Libereckého kraje je stanovena v provozní dokumentaci projektu DTM DMVS LK, 
zveřejněné na http://dmvs.kraj-lbc.cz/modul-zakazka. 

10 Liberecký kraj coby výkonný správce technické mapy činí tento úkon za obec oslovením příslušného geodeta 
v modulu zakázka na http://dmvs.kraj-lbc.cz/modul-zakazka. 

   Uvedená povinnost Libereckého kraje je stanovena v provozní dokumentaci projektu DTM DMVS LK, 
zveřejněné na http://dmvs.kraj-lbc.cz/modul-zakazka. 
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Smlouva o souhlasu s provedením stavby 

 

č. …….. 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu § 86 pro 

územní řízení, § 110, odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 

kterou uzavřely tyto smluvní strany: 

 

1. Marcel Mejzr 

    Robert‐Koch‐strasse 8, 

    Ingolstadt, Německo 

    dat. nar. 14. 6. 1967 

     

   

   dále jen „vlastník pozemků“ 

 

 

2. Statutární město Liberec  

    Nám Dr. E. Beneše 1,  

    460 59 Liberec 1 

    IČ: 00 26 29 78  

    zastoupené primátorem města p. Tiborem Batthyánym  

    ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora 

    dále jen „stavebník“ 

 

 

I. 

 

 

1. Marcel Mejzr je vlastníkem nemovitosti – pozemku označeném jako pozemková par-

cela č. 951, v katastrálním území Liberec, evidovaný v katastru nemovitostí Katastrál-

ním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na LV č. 1553 (dále jen 

„Pozemek“).  

 

2. Stavebník hodlá na Pozemku realizovat stavbu nazvanou: Zajištění skalního masivu 

v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99 (dále jen „Stavba“). 

 

3. Vlastník Pozemku souhlasí s tím, aby tato smlouva byla podkladem pro účely staveb-

ního řízení dle §110, odst. 2a, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu „Zajiš-

tění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99“. Územní rozhodnutí ani 

stavební povolení dosud nebylo vydáno. 

 

II. 
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1. Vlastník Pozemku souhlasí za podmínek dohodnutých v této smlouvě s provedením a 

umístěním Stavby na jeho Pozemku dle projektové dokumentace vypracované Ing. On-

dřejem Holým – Geotechnika Holý, se sídlem: Milešov - Přední Chlum 40, 262 56, IČ: 

707 05 330, č. zakázky 08-15-2015, ČKAIT pro obor geotechnika: 0012237. 

 

2. Vlastník Pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako 

souhlas vlastníka. 

 

 

III. 

1. Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě předmětné Stavby 

bude co nejvíce šetřit práva vlastníka Pozemku a vstup na jeho Pozemek mu oznámí v 

dostatečném předstihu. 

 

 

IV. 

4. V případě, že Stavba nebude z jakýchkoliv důvodů zrealizována nebo pokud nebude 

nemovitost (Pozemek) stavbou dotčena, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závazky 

dle této smlouvy vázáni. 

 

5. Nebude-li do 12 - ti měsíců ode dne podpisu této smlouvy podána příslušnému orgánu 

žádost o vydání rozhodnutí či jiného opatření podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tato 

smlouva pozbývá platnosti a účinnosti.  

 

V. 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných smluvních 

stran a to formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě. 

 

2. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. ……. ze dne …….. 

………….. 2016. 

 

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce 

smluvních stran. 

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží vlastník Pozemku a 2 

vyhotovení obdrží stavebník. 

 

6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, 

vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 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. 

Příloha usnesení č. 357/2016



 7 

 

 

 

 V Liberci dne: …………………………..   

 

 

 

 

 Podpisy smluvních stran: 

 

 

 

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

      vlastník pozemků                                                             stavebník 

 

   

      Přílohy: výpisy dotčeného pozemku z ČÚZK 

         list vlastnictví z ČÚZK 
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Příloha č. 2 

 

 

Příloha usnesení č. 357/2016



 11 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 357/2016



 12 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 357/2016



 13 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 357/2016



 14 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 357/2016



 15 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 357/2016



 16 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 357/2016



 17 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 357/2016



 9 

Příloha č. 3 

 

Smlouva o dílo ev. č.  
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

 

 

I. Smluvní strany: 

 

 

 

Objednatel:  statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                                460 59 Liberec 1 

                                 IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města, ve věcech této 

smlouvy zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora 

pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

                                   

/dále jen objednatel/ 

 

 

Zhotovitel  Bc. Patrik Blajer 

   V Cihelně 534 

   463 12 Liberec 

IČ: 03069532 

       

 

                                                     /dále jen zhotovitel/ 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo 

ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení. 
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III. Dílo 

 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení a instalace 2 ks kovového venkovního po-

zinkovaného schodiště u přehrady Harcov, Liberec. 

 

2. Rozsah díla a bližší specifikace byla stanovena poptávkou a zahrnuje výrobu, dopravu, 

instalaci a ukotvení 2 ks kovových pozinkovaných schodišť s protiskluzovým povr-

chem, včetně instalace kotev s armováním, vyzvednutí a odvoz žulových bloků z pů-

vodního schodiště, instalaci 4 ks doprovodného zábradlí, přičemž konstrukce nesmí mít 

ostré hrany a musí být rozebíratelná. Součástí dodávky jsou i činnosti související s od-

straněním částí stávajícího havarijního žulového schodiště. 

 

 

 

 

IV. Cena 

 

1. Cena za provedení díla je 228.800,00 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. Jde o částku 

maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

 

2. Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po pře-

dání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení  ob-

jednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran. 

 

3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky po-

depsaný předávací protokol, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 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 

 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro ur-

čení výše ceny plnění. 

 

5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn 

odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě 

snížení rozsahu prací. 

 

6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 

měny nebo cla. 
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V. Doba provedení díla 

 

            Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků  

            v období od data podpisu této smlouvy do 17. 6. 2016.  

 

 

 

 

 

VI. Sankce   
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany ne-

dohodnou jinak. 

 

2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. 

V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní 

pokutu není dotčen. 

 

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. II., 

zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 

v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

 

 

 

 

VII. Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou 

a platnými právními předpisy. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s 

prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.  

 

3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského záko-

níku. 

 

 

 

 

IX. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu.  

 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, 

jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 

díla. 
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X. Záruky na dílo 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

neodpovídá specifikaci v poptávce a cenové nabídce zhotovitele ze dne 31. 3. 2016.     

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho podnika-

telské činnosti. 

 

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy 

a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento před-

mět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlast-

nosti dohodnuté v této smlouvě. 

 

4. Záruční doba na schodiště a kotvení bude poskytnuta na dobu čtyř let a začíná plynout 

dnem předání díla objednateli.  

 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného od-

kladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle bodu 4 tohoto článku. 

Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným do-

pisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení reklamace. 

 

6. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné od-

stranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava 

díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 

ve lhůtě dle č. X, odst. 5. této smlouvy. 

 

7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neod-

bornou nebo nekvalitně provedenou prací.  

  

 

 

 

XI. Závěrečná ujednání 

 

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své pro-

hlášení stvrzují svými podpisy. 

 

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 

dvou. 

 

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. 
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6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v této smlouvě. 

 

7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberce usnesením č. ze dne  2016. 

 

 

 

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

 

 

Ing. Karolína Hrbková                                      Patrik Blajer 

Náměstkyně pro územní plánování,  

veřejnou zeleň a životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

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

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 

 

 

 

Přílohy:  1) cenová nabídka 

 

Příloha usnesení č. 358/2016



5 

 

Příloha č. 1 - návrh odpovědi statutárního města Liberce, pana Tomáše Kysely náměstka 
primátora pro technickou správu majetku města Liberce panu Vladimíru Mastníkovi, členovi 
rady Libereckého kraje pověřeným řízením resortu dopravy 

 

Vážený pan 

Vladimír Mastník 

Člen rady kraje 

Pověřený řízením resortu dopravy Libereckého kraje 

U jezu 642/2a 

Liberec 2 

461 80 

V Liberci dne  x.května 2016 

 

Věc : Stanovisko statutárního města Liberce na sdělení p. Vladimíra Mastníka, člena rady 
Libereckého kraje pověřený řízením resortu dopravy ze dne 4.4.2016, Čj. KULK 24844/2016 

 

Vážený pane Mastníku, 

K problematice Vašeho sdělení ze dne 4.4.2016, Čj. KULK 24844/2016 uvádíme následující: 

Rada města Liberce na své 9. schůzi dne 3.5.2016 se zabývala problematikou jízdního řádu 
na tramvajové lince č. 11 Liberec – Jablonec nad Nisou a závěrů výše uvedeného sdělení. 

Statutární město Liberec dlouhodobě podporuje zvýšení četnosti tramvajových spojů ve 
stávajícím jízdním řádu na tramvajové lince č. 11. Z tohoto důvodu a dále s cílem ověření dat 
realizovaného dopravního průzkumu v roce 2014 společností KORID LK s.r.o., statutární 
město Liberec podpořilo vznik dopravního průzkumu tramvajové linky č. 11, realizovaný a 
prezentovaný v závěru loňského roku p. Matouškem zástupcům obou měst spojující 
tramvajová linky č. 11 a zástupcům Libereckého kraje. Tento dopravní průzkum jednoznačně 
potvrdil nutnost navýšení počtů spojů tramvajové linky č. 11. 

K této problematice dále uvádíme, že od roku 2015 do konce roku 2016 je uzavřen smluvní 
vztah mezi městem Libercem a Libereckým krajem, kterým je řešeno financování tramvajové 
linky č. 11 ze strany Libereckého kraje. Finanční výše příspěvku Libereckého kraje byl 
nastaven dočasně a to  do doby shody zástupců Libereckého kraje a Dopravního podniku měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.. na celkové výši finanční kompenzace. Dne 11.4.2016 
obdržel odbor dopravy Libereckého kraje výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve 
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veřejné drážní dopravě, který je dále společnost Dopravní podnik města Liberce a Jablonce 
nad Nisou připravena odborně okomentovat a případně doplnit. Z tohoto důvodu statutární 
město Liberec, po předchozím projednání s náměstkem primátora statutárního města 
Jablonce nad Nisou Ing. Velem, ze dne 18.4. 2016  navrhuje ve spolupráci se společností 
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. projednání a nalezení shody na 
celkové výši finančního příspěvku Libereckého kraje na provozování tramvajové linky č. 11 za 
roky 2015 a 2016. Následně v nejzazším termínu do 30.6. 2016  stvrdit dojednané schválením 
a podpisem dodatku k příslušnému smluvnímu dokumentu.   

Dále v termínu do 30.6.2016 statutární město Liberec navrhuje buď formou samostatného 
smluvního dokumentu, nebo uzavřením dodatku ke stávajícím  smluvním dokumentům uzavřít  
dohodu na finančním příspěvku Libereckého kraje na tramvajovou linku č. 11 pro roky 2017 a 
2018. 

Po vyřešení výše uvedeného vznikne prostor pro jednání o zkrácení intervalů na lince č. 11 
s cílem nalezení shody všech tří objednatelů tramvajové dopravy včetně finančního plnění, 
které může být nastaveno a smluvně odsouhlaseno nejpozději k 1.9.2016. Tento navržený 
časový rámec může umožnit posílení vybraných spojů linky č. 11 k začátku školního roku. 

Dále Vámi navrhovaná opatření na tramvajové lince č. 5 nelze zatím akceptovat, neboť se 
jedná i o dopravní obslužnost městského obvodu Vratislavice nad Nisou mezi městy, která 
nebyla doposud s Městským obvodem Vratislavice nad Nisou projednána a případná  
realizace Vámi navrženého opatření může být provedena po předchozím projednání se 
zástupci Městského obvodu Vratislavice nad Nisou. 

Vážený pane Mastníku, věříme, že výše uvedená doporučení a návrhy budou z Vaší strany 
přijaty. Statutární město Liberec je připraveno bezodkladně jednat ve věci výše uvedeného. 

 

S úctou 
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Příloha č. 2 – Sdělení p. Vladimíra Mastníka, člena rady Libereckého kraje pověřený řízením 
resortu dopravy ze dne 4.4.2016, Čj. KULK 24844/2016 
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Příloha č. 3 - Výkazy dopravce společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s., poslané dne 11.4.2016 odboru dopravy Libereckého kraje 
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Příloha č. 1 – Text „Darovací smlouvy“ 
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Příloha č. 2  - Oznámení o výsledku výběrového řízení 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
Odbor právní a veřejných zakázek 

 

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

 

Oslovení       

 Všem uchazečům 
       
       
       

 
 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

      PR/SMHS 1/16 

CJ MML 083915/16 

Hýbner/485 243 216       

 

Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

Vážení uchazeči,  

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 

59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec a ve věcech 

zadávání této veřejné zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o 

výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:  

„Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“ 

 

Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: 

 

Uchazeč Sídlo IČ 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

SWIETELSKY, s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějo- 48035599 5.611.273,53 
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vice 3 

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 26177005 5.502.305,28 

SILKOM, spol. s r.o. Dlouhá 3037, Větrov, 464 01 Frýdlant 46713158 4.907.519,46 

TSML a.s. Erbanova 376/2, 460 08 Liberec 8 25007017 5.727.092,05 

SaM silnice a mosty, a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 25018094 5.564.916,76 

EUROVIA CS, a.s. 
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové 

Město 
45274924 5.055.000 

STRABAG, a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 4.743.199,15 

 

 

Uchazeč vyloučen z účasti ve výběrovém řízení: 

ŽÁDNÝ UCHAZE Č NEBYL Z VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYLOU ČEN 

 

V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky uchazečů: 

 

Uchazeč IČ 
Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

Konečné pořa-

dí 

STRABAG, a.s. 60838744 4.743.199,15 1. 

SILKOM, spol. s r.o. 46713158 4.907.519,46 2. 

EUROVIA CS, a.s. 45274924 5.055.000 3. 
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COLAS CZ, a.s. 26177005 5.502.305,28 4. 

SaM silnice a mosty, a.s. 25018094 5.564.916,76 5. 

SWIETELSKY, s.r.o. 48035599 5.611.273,53 6. 

TSML a.s. 25007017 5.727.092,05 7. 

 

 

Výsledek hodnocení včetně odůvodnění: 

V rámci tohoto výběrového řízení bylo posuzováno sedm (7) nabídek, které byly hodnoceny podle 

jediného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci 

předmětu zakázky nabídl uchazeč STRABAG a.s., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na 

prvním místě.  

 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

 

Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

 

Za zadavatele: ….......................................... 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č. 3 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
 

 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, ná-

městkem primátora 
 

 

PR/SMHS 1/16 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
V RÁMCI VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VE ŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

„Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“ 
 

Na základě doporučení hodnotící komise 

 

r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 

na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: 

 

STRABAG a.s. 

IČ: 60838744 

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

s nabídkovou cenou: 4.743.199,15 Kč bez DPH 

(5.739.270,97 Kč vč. DPH) 

V Liberci dne  

   

Za zadavatele: ……........................................ 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č. 2  - Oznámení o výsledku výběrového řízení 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
Odbor právní a veřejných zakázek 

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

 

 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
      PR/SMTS 1/16 

CJ MML  
Bláhová/485 243 499       

 
 
Oznámení o výsledku výběrového řízení 
 
 
Vážený uchazeči,  

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E. Be-
neše 1, 460 59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec, a ve vě-
cech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o výběru nej-
vhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:  

„Opravy výtluk ů na komunikacích po zimním období 2016“. 

Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: 

Uchazeč Sídlo IČ Nabídková cena 
v Kč bez DPH 

SaM silnice a mosty a.s. 
Máchova 1129, 470 01 Česká 

Lípa 
25018094 5.661.800,- 

Technické služby města 
Liberce a.s. 

Erbenova 376/2, 460 08 Libe-
rec   

25007017 5.506.586,- 

STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 5.666.935,- 

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1   45274924 5.666.000,- 

Uchazeči vyloučení z účasti ve výběrovém řízení 
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. 

 
 

      

 Všem uchazečům 
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V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky uchaze-
čů: 

Uchazeč IČ Nabídková cena 
v Kč bez DPH 

Konečné 
pořadí 

Technické služby města Liberce a.s. 25007017 5.506.586,- 1. 

SaM silnice a mosty a.s. 25018094 5.661.800,- 2. 

EUROVIA CS, a.s. 45274924 5.666.000,- 3. 

STRABAG a.s. 60838744 5.666.935,- 4. 

 
Výsledek hodnocení včetně odůvodnění 

V rámci tohoto výběrového řízení byly hodnoceny čtyři nabídky, a to podle jediného hodnotícího kri-
téria – výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci předmětu zakázky nabídl 
uchazeč Technické služby města Liberce a.s., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na prvním 
místě.  

 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci. 
 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 
 

............................................. 
Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č. 3 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
 

 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, ná-

městkem primátora 
 

 

Zn.:  PR/SMTS 1/16 

 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

„Opravy výtluk ů na komunikacích po zimním období 2016“ 
 

 
Na základě doporučení hodnotící komise 

 
r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 
na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 
 

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: 
 

Technické služby města Liberec a.s. 
IČ 25007017 

se sídlem: Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 
s nabídkovou cenou: 5.506.586,- Kč bez DPH 

(6.662.969,- Kč vč. DPH) 
 
 
 
 
 
 

 
V Liberci dne  
     
 
 
    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 

Za zadavatele: ……........................................ 
Tomáš Kysela  

náměstek primátora 
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Příloha č. 2  - Oznámení o výsledku výběrového řízení 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
Odbor právní a veřejných zakázek 

 

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

 

Oslovení       

 Všem uchazečům 
       
       
       

 
 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

      PR/SMHS 2/16 

CJ MML 083956/16 

Hýbner/485 243 216       

 

Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

Vážení uchazeči,  

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 

59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec a ve věcech 

zadávání této veřejné zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o 

výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:  

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

 

Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: 

 

Uchazeč Sídlo IČ 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 
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TSML a.s. 
Erbanova 376/2, 460 08 

Liberec 8 
25007017 3.733.757,26 

SaM silnice a mosty, a.s. 
Máchova 1129, 470 01 

Česká Lípa 
25018094 3.946.737,17 

SWIETELSKY, s.r.o. 
Pražská tř. 495/58, 370 04 

České Budějovice 3 
48035599 3.718.242,80 

STRABAG, a.s. 
Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5 
60838744 3.354.535,33 

EUROVIA CS, a.s. 
Národní 138/10, 110 00 

Praha 1 – Nové Město 
45274924 3.090.000 

COLAS CZ, a.s. 
Ke Klíčovu 9, 190 00 Pra-

ha 9 
26177005 3.498.057,19 

 

Uchazeč vyloučen z účasti ve výběrovém řízení: 

ŽÁDNÝ UCHAZE Č NEBYL Z VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYLOU ČEN 

 

V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky uchazečů: 

Uchazeč IČ 
Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

Konečné pořa-

dí 

EUROVIA CS, a.s. 45274924 3.090.000 1. 

STRABAG, a.s. 60838744 3.354.535,33 2. 

COLAS CZ, a.s. 26177005 3.498.057,19 3. 
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SWIETELSKY, s.r.o. 48035599 3.718.242,80 4. 

TSML a.s. 25007017 3.733.757,26 5. 

SaM silnice a mosty, a.s. 25018094 3.946.737,17 6. 

 

 

Výsledek hodnocení včetně odůvodnění: 

V rámci tohoto výběrového řízení bylo posuzováno šest (6) nabídek, které byly hodnoceny podle 

jediného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci 

předmětu zakázky nabídl uchazeč EUROVIA CS, a.s., a proto se jeho nabídka v hodnocení umísti-

la na prvním místě.  

 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

 

Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

Za zadavatele: ….......................................... 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č. 3 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
 
 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, ná-

městkem primátora 
 

PR/SMHS 2/16 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
V RÁMCI VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VE ŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 
 

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

 

Na základě doporučení hodnotící komise 

 

r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 

na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: 

EUROVIA CS, a.s. 

IČ: 45274924 

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

s nabídkovou cenou: 3.090.000 Kč bez DPH 

(3.738.900 Kč vč. DPH) 

V Liberci dne  

 

Za zadavatele: ……........................................ 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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D ů v o d o v á    z p r á v a  

Stručný obsah:  Předmětem tohoto materiálu je návrh možného řešení rychle se 
zvyšujícího počtu podnětů na posílení údržby majetku města Liberce a to zejména ploch 
veřejných prostranství. 
 
Odbor správy veřejného majetku (dále jen odbor SM) a odbor ekologie a veřejného prostoru 
(dále jen odbor EP) v uplynulých 8 měsících vyřizují zvýšený počet žádostí obyvatel města 
Liberce týkající se posílení údržby majetku města Liberce a to zejména ploch veřejných 
prostranství. Pro srovnání uvádíme, že se jedná cca o 125 písemných podnětů a dále cca 47 
telefonických podnětů. Dále lze k výše uvedeným údajům připočítat zjištění správců ze své 
činnosti v rámci svěřených lokalit.  
 
Podané výše uvedené žádosti jsou dvou typů. Prvním typem žádostí je bezodkladné provedení 
drobných činností nevyžadující profesní kvalifikaci, jejichž podíl z výše uvedeného počtu cca 
90 %. Druhým typem žádostí je provedení odborných činností, které lze provést ze stávajících 
údržbových smluv se zhotoviteli města. 
 

A)  Specifikace drobných činností nevyžadující profesní kvalifikaci při údržbě 
veřejných prostranství 

 
Jedná se o následující charakter prací vyplývající z výše uvedených podnětů, které nelze 
s dostatečným časovým předstihem plánovat a časově rozvrhnout na období celého roku. Dále 
tyto požadavky je třeba řešit neprodleně a nelze čekat na realizaci prací zařazených v plánech 
údržby s externími dodavateli města: 
 

1. Úklid komunálního odpadu, suti a různých forem znečištění z ploch veřejných 
prostranství 

2. Nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí včetně mobiliáře 
3. Drobné řezy na keřích zasahující do profilů komunikací apod. 
4. Podněty na zkrácení časových intervalů čištění u kontejnerových stání 
5. Likvidaci nepovolených reklam z veřejných prostranství 
6. Drobné úpravy a likvidace travních porostů ve styku s komunikacemi a případně 

prorůstající do komunikací 
7. Drobné montážní práce (doplnění spojovacího materiálu) na mobiliáři a zařízení města 

umístěného na veřejných prostranstvích 
 

B) Specifikace odborných činností při údržbě veřejných prostranství  
 
Jedná se o činnosti, které jsou řešeny prostřednictvím stávajících smluvních vztahů města 
Liberce, a je možné plánovat realizaci těchto prací v delším časovém horizontu oproti výše 
uvedenému odstavci. Dále tyto práce vyžadují kvalifikaci pracovníků včetně dodávky 
materiálů zajišťující níže uvedené činnosti: 
 

1. Opravy výtluků a komunikačních závad 
2. Opravy dopravního značení 
3. Opravy veřejného osvětlení 
4. Odborné řezy dřevin 
5. Opravy herních prvků a sportovních zařízení 
6. Opravy vodních prvků a drobných vodních toků 
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V současné době většina podnětů, obsahuje vyšší množství jednotlivých bodů v působnosti 
více odborů a jsou přidělovány jednomu z odborů, který zajištuje ve spolupráci s ostatními 
jejich vyřízení. Pracovníci dle své působnosti tak zajišťují u každého bodu podnětu prověření, 
vyhodnocení, řešení a návrh odpovědi, přičemž souhrnnou odpověď žadateli odesílá zpravidla 
jeden odbor a to zpravidla ve lhůtě do 30 dnů bez vlastního zadání nápravných opatření. 
 
Při zachování standardních postupů, které jsou nyní na Magistrátu města Liberce (dále jen 
MML) zavedeny, není s ohledem na kapacitu personálního obsazení některých odborů 
dlouhodobě udržitelné takto postupovat u všech těchto podnětů, které odbory přijímají a 
jejichž počet v posledních měsících značně roste. Rovněž nelze všechny tyto podněty vyřešit 
v rámci stávajících smluvních vztahů z důvodu omezených finančních prostředků pro 
jednotlivé smluvní vztahy a potřebu stávajících smluvních partnerů práce s dostatečným 
předstihem plánovat. 
 
Jako vhodné řešení se nabízí postup spočívající ve vytvoření skupiny externích pracovníků, 
kteří budou schopni podněty drobnějšího charakteru (viz kategorie A činností uvedená výše) 
vyřizovat – realizovat operativně a v krátkém čase. Jedná se zejména o činnosti, které 
nevyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci.  
 
Obdržené podněty dle kategorie A činností by tak byly pracovníky odborů přijaty, prověřeny 
zda se jedná o majetek statutárního města Liberce a dle charakteru prací předány pracovní 
skupině k provedení. Žadateli by byla odeslána stručná odpověď, že jeho podnět bude ze 
strany statutárního města Liberce řešen a to v následujícím znění:  
 
Vážený pane, 
Vážená paní, 
 

děkujeme Vám tímto za Vaše podněty, které mohou pomoci zlepšit kvalitu života v našem 
městě. Vašimi jednotlivými podněty se budeme v rámci naší působnosti a v souladu se 
směrnicí rady č.5RM – zásady práce statutárního města Liberec s peticemi, stížnostmi a 
podněty občanů, zabývat a snažit se v opodstatněných případech provést postupnou nápravu 
zjištěného stavu.  

S pozdravem 

Hlavním smyslem navrženého řešení je vyřízení realizace drobných činností uvedených 
v bodě A v maximální lhůtě do 20 dnů tedy o 10 dnů dříve, než žadatelé dostanou 
písemné odpovědi a následně čekají na realizaci činností dle bodu A. 
 
Činnosti dle bodu B budou vyřizovány realizačně dle plánovaných kapacit zhotovitelů 
města Liberce. 
 
Skupina dle bodu A by obsahovala 4 pracovníky s vlastním dodávkovým – užitkovým  
vozidlem, které bude vybaveno modulem GPS pro sledování jeho pohybu a snadnější kontrolu 
výkonů. Pracovní skupina by předávala na základě uzavřené smlouvy soupisy provedených 
prací, přičemž práce by byly účtovány v hodinové sazbě. Dva pracovníci by měli řidičský 
průkaz včetně mobilního telefonního čísla a další dna pracovníci by měli odbornost minimálně 
stavebního – montážního pracovníka v odbornosti s realizací údržby veřejné zeleně. Součástí 
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pracovního vybavení předmětné pracovní skupiny bude nářadí, nástroje a vybavení včetně 
ochranných pracovních pomůcek a nezbytných pohonných hmot pro činnosti v bodě A. Výše 
uvedené vybavení včetně vozidla by bylo zahrnuto v hodinové zúčtovací sazbě pracovníků. 
Vzniklý odpad z předmětné činnosti by byl vyvážen na sběrný dvůr provozovaný společností 
F.C.C.. 
 
Zhotovitel na výše uvedené práce v bodě A by byl vybrán formou poptávkového řízení. 
 
Termín realizace: červenec až listopad 2016 
 
Předpokládané finanční plnění : 
 
4 pracovníci (170 hod měsíčně/ 1 pracovník) jednotková cena  dle ceníku TSML a.s. (stavební 
montážník 383 Kč/hod bez DPH). Celkem měsíčně s DPH 315.132,0 Kč 
Celkem pracovníci za období červenec až listopad 2016 včetně DPH  1.575.662,0 Kč 
Pomocný materiál 20.000,0 Kč měsíčně včetně DPH. 
Celkem za období červenec až listopad 2016 včetně DPH      100.000,0 Kč 
Likvidace odpadů celkem za výše uvedené období včetně DPH     100.000,0 Kč 
Celkem Kč včetně DPH za uvedenou činnost    1.775.662,0 Kč 
 
Gesčním odborem za realizací předmětné činnosti by byl odbor SM, který by předmětné 
práce zadával po předchozím projednání a odsouhlasení odborem EP. Výše uvedené 
finanční prostředky by byly nárokovány odborem SM v nejbližším rozpočtovém 
opatření. 
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před 
projednáním v radě města. 
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Příloha č. 1 : Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí akce „Dopravní napojení lomu Ligranit, propojení ul. Na Vyhlídce – Horská“, 
zpracovanou společností JAP projekt s.r.o. 
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Příloha č. 2 : Zpráva č. 55/16 „ Posouzení vhodnosti použití mechanicky zpevněného 
kameniva („minerálního betonu“) na stavbě „Napojení lomu Ligranit, propojení ulic Na 
Vyhlídce – Horská“ Liberec – Ruprechtice, zpracovanou společností Diagnostika stavebních 
konstrukcí s.r.o. 
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZU TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA  
číslo:  

 
 

I. Smluvní strany 
 

Mgr. Milan Turek,  
  

 
IČ: 46031227  
 
(dále jen „POSKYTOVATEL“) 

 
a 
 

Statutární město Liberec 
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 
IČ: 00262978  
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města, 
ve věcech smluvních: PhDr., Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora 
ve věcech technických: Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu a 
Bc. Pavlínou Kuchtovou, pověřenou vedoucí oddělení městské informační centrum. 

 
(dále jen „OBJEDNATEL“) 

 
a 
 

Kalendář Liberecka spol. s r. o. 
se sídlem: Papírová 537, 460 01 Liberec 2 
IČ:28739841, DIČ:CZ28739841 
zapsáno v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29802 
zastoupen:  Pavlem Michalem, jednatelem 

 
(dále jen „TŘETÍ STRANA“) 

 
uzavírají tuto smlouvu. 

 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 
2.1. Poskytovatel se zavazuje, že v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou bude 

vlastním jménem zabezpečovat ve prospěch objednatele provoz Turistického informačního centra na 

adrese:  Ještědská 479, 460 08  Liberec. Objekt je v majetku třetí strany. 

 

2.2. Za poskytování bezplatných služeb veřejnosti náleží poskytovateli odměna. 
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III. Odměna poskytovatele 

 
3.1. Objednatel bude vyplácet za každý právě skončený kalendářní měsíc trvání smlouvy 

poskytovateli odměnu ve výši Kč 10.000,-. Odměna bude vyplácena na základě vystavených faktur 

poskytovatele.  Odměna náleží poskytovateli jen za dobu, po kterou byly dodrženy podmínky této 

smlouvy. Pokud nebyly dodrženy podmínky podle bodu  4.2. této smlouvy (Otevírací doba) po dobu 

6ti a více po sobě jdoucích dnů, odměna za daný kalendářní měsíc se krátí v poměru 1/30 za každý 

den, kdy služba nebyla poskytována. 

3.2. Za dobu platnosti smlouvy tak bude vyplacena v úhrnu částka maximálně Kč 80.000,- 

3.3. Splatnost faktur je 14 dní, poskytovatel není plátcem DPH. 

 

 

IV. Podmínky smlouvy 

 

Turistické informační centrum (poskytovatel je v roli provozovatele) bude splňovat tento minimální 

standard služeb: 

 

4.1. Lokalizace a navigace k turistickému informačnímu centru (dále jen TIC) 

• TIC má bezbariérový přístup nebo umožňuje obsluhu imobilních jiným způsobem 

• K objektu TIC jsou vždy na hlavních příjezdových (případně docházkových) komunikacích 

umístěny směrovky navigující potenciální návštěvníky a turisty k TIC 

• TIC umístí upoutávku na webové stránky objednatele, objednatel dodá podle specifikace 

odpovídající banner 

 

4.2. Informace o TIC směrem k veřejnosti 

• TIC je při vstupu viditelně označeno jako „Turistické informační centrum“ a symbolem „i“. 

• U vstupu do TIC je na viditelném místě uvedena otevírací doba TIC  

• TIC je prezentováno na internetových stránkách vlastních nebo zřizovatele. Tato prezentace 

je pravidelně aktualizována a vyhovuje z hlediska přístupnosti.  

• Otevírací doba: TIC je otevřeno min. 6 dní v týdnu s min. 30 hodinami v týdnu od května do 

prosince, vč. víkendů. 

 

 

4.3. Činnost TIC 

• TIC vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří přesné turistické informace z oblasti své 

působnosti (obec, město, region, stát)  

• TIC poskytuje bezplatně veřejnosti informace z databáze jemu všemi dostupnými formami 

(ústně, telefonicky, písemně, prostřednictvím el. médií atd.) 

• Poskytování bezplatných informací je převažující náplní TIC. 

 

4.4. Vybavení TIC 

• Vybavení a zázemí TIC je na takové úrovni, aby pracovníkům umožňovalo kvalitní poskytování 

informací. TIC je vybaveno minimálně počítačem, tiskárnou se skenerem/kopírkou. TIC má 

přístup na internet.  
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• TIC je vybaveno aktuálními propagačními materiály, jejichž obsahová náplň odpovídá rozsahu 

oblasti působnosti TIC. Propagační materiály jsou pečlivě srovnány. 

• TIC propaguje oficiální turistický portál statuárního města Liberec (www.visitliberec.eu) 

formou banneru v prostoru před TIC. (Banner dodá objednatel.) 

• Provozovatel TIC se zavazuje, že nebude zpoplatňovat materiály určené k bezplatné distribuci 

(materiály vydané z grantů EU, apod.).  

• Zpoplatněné zboží je zřetelně označeno cenovkou.  

• V TIC je k dispozici k nahlédnutí (případně k prodeji) mapa ČR a příslušného definovaného 

regionu (Ještěd, Liberec, Liberecký kraj).  

• V prostorách TIC jsou vhodné doplňky s turistikou tematikou. 

• TIC poskytuje informace min. v 1 světovém jazyce. 

• Personál TIC je identifikován cedulkou se jménem. Toto označení je viditelně umístěné na 

oděvu pracovníka nebo na jeho pracovním místě.   

• V TIC je pro návštěvníky volně k dispozici, nebo na požádání, tužka a papír. 

 

 

4.5. Zpětná vazba 

• TIC eviduje počet klientů (návštěvníků) písemným, nebo elektronickým záznamem, případně 

zajišťuje motivační šetření cestovního ruchu v místě svého působení. Počet návštěvníků 

sleduje TIC po jednotlivých dnech. 

• Zákazník má možnost vyjádřit svá přání/pochvaly/stížnosti prostřednictvím papírového 

dotazníku, návštěvní knihy, e-mailem, nebo prostřednictvím rozhraní webové prezentace TIC. 

• Tyto informace předá provozovatel TIC objednateli do 31. 1. 2017. 

• Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provozu TIC na místě.  

 

4.6. Přístup k internetu pro veřejnost 

• Objednatel má zájem na poskytování veřejné služby bezplatného přístupu ke službě internet 
veřejnosti v TIC v běžném turistickém rozsahu. 

• Objednatel zajistí konektivitu do sítě internet v objektu TIC za stejných technických podmínek 
jako v jiných objektech statutárního města Liberce, a to prostřednictvím Metropolitní sítě 
optických vláken.  

• Připojení k síti internet si zajišťuje Poskytovatel svým vybavením TIC ve smyslu čl. 4.4 této 
smlouvy. 

• Třetí strana jako majitel objektu TIC souhlasí s připojení objektu na Metropolitní síť optických 
vláken a zajištěním konektivity do sítě internet jejím prostřednictvím.  

• Poskytovatel se zavazuje užívat poskytovanou konektivitu do sítě internet pro zajištění služeb 
TIC dle bodu 4.3 a 4.6). 

• Poskytovatel umožní bezplatný přístup ke službě internet veřejnosti v rozsahu přiměřeném 

pro využití turisty a návštěvníky města 
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V. Doba platnosti smlouvy. 

 

5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 5. do 31. 12. 2016. 

5.2. Smlouva může být ukončena oboustrannou dohodou smluvních stran. 

5.3. Smlouva může být také vypovězena písemnou formou a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou, 

která počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. 

5.4. Objednatel může smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou platností, pokud poskytovatel 

neplní podmínky z odstavce IV. déle než 30 po sobě jdoucích dnů. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení. 

 

6.1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

6.2. Dodatky ke smlouvě mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran vyhotoveny pouze 

v písemné a číslované podobě, dodatek se pak stává řádnou součástí smlouvy.  

6.3. Smlouva byla sepsána na základě svobodné vůle obou smluvních stran, vstupuje v platnost dnem 

podpisu a obě smluvní strany si plně uvědomují její právní dosah. 

6.4.  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. 
6.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberce č.  ze dne  č..  
 

 

 

 

 

 
V Liberci dne: V Liberci dne: V Liberci dne: 

   
Za poskytovatele: Za objednatele: Za třetí stranu 

   
   
   
   
   
   

Mgr. Milan Turek PhDr., Mgr. Ivan Langr Pavel Michal 
 náměstek primátora jednatel 
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Příloha č. 2 – Darovací smlouva mezi Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a  
                      statutárním městem Liberec. 
 

DAROVACÍ  SMLOUVA 

 

Č.j. HSLI-510-4/KŔ-EKO-P-44-2016 

 

 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  

se sídlem:  Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III 

IČ:   70888744 

zastoupená:  plk. Ing. Luďkem Prudilem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním 

radou 

kontaktní osoba: nprap. Zdeněk Mazánek 

e-mail:  zdenek.mazanek@hzslk.cz 

telefon:  950 471 066 

- na straně jedné jako dárce (dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

IČ:  00262978 

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města 

kontaktní osoba: Lubomír Popp, vedoucí odd. krizového řízení 

e-mail: popp.lubomir@magistrat.liberec.cz 

telefon: 485 243 152 

- na straně druhé jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavírají podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

tuto darovací smlouvu: 
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I. 

 

Česká republika je vlastníkem a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje je pří-
slušný hospodařit s tímto majetkem:  

 
Automobil osobní RENAULT KANGOO   
registrační značka: 2L6 4332 
VIN: VF1KCASA837008899 
rok výroby: 2006 
nomenklatura: 081040050001 
inv. č.: 10800024 
Pořizovací cena: 512 907,00 Kč 
(dále také jen majetek). 

 

II. 

 

1)  Dárce touto smlouvou převádí bezúplatně ze svého vlastnictví do vlastnictví ob-
darovaného v čl. I specifikovaný majetek. Obdarovaný pak tento majetek do své-
ho vlastnictví přijímá. 

 
2)  Obdarovaný se zavazuje, že darovaný majetek bude využívat jako nedílnou sou-

část vybavení jednotky SDH, dále se zavazuje, že darovaný majetek uvedený 
v čl. I nebude po dobu 5 let od uzavření této smlouvy využívat ke komerčním 
či jiným výdělečným účelům, ani jej nebude k  takovým účelům pronajímat.  

 
3)  Dále se obdarovaný zavazuje, že zachová a trvale bude udržovat barevnou 

úpravu a nápisy provedené na darovaném majetku (vyjma názvu a dislokace 
jednotky na dveřích kabiny) uvedeném v čl. I. v souladu s  § 2 vyhlášky 
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění poz-
dějších změn, a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmín-
kách požární techniky.  

 
4)  V případě, že obdarovaný nebude předmět daru využívat v souladu s odst. 2) 

tohoto článku a nezachová a nebude udržovat jeho barevnou úpravu a označení 
podle odst. 3) tohoto článku, je povinen předmět daru vrátit na základě výzvy 
dárci zpět a uhradit náklady vynaložené na uvedení vozidla do původního stavu 
podle předávacího protokolu.  

 
5)  Obdarovaný se dále zavazuje, že ve lhůtě uvedené v odst. 2) tohoto článku ma-

jetek nepřevede do vlastnictví třetí osoby, a to ani bezplatně. Pro případ porušení 
tohoto závazku, je obdarovaný povinen uhradit ve prospěch státního rozpočtu 
částku ve výši zjištěné ceny majetku v době převodu vlastnictví na třetí osobu, 
popř. ve výši sjednané kupní ceny, pokud by byla vyšší než cena zjištěná. Jestli-
že by však pro dárce znamenalo zjištění sjednané kupní ceny neúměrnou zátěž, 
vychází se ze zjištěné ceny majetku v době převodu vlastnictví na třetí osobu.  
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6)  K přechodu vlastnictví předmětu daru dochází převzetím daru obdarovaným. Fy-
zické předání a převzetí daru bude provedeno nejpozději do 30-ti dnů 
od podepsání této darovací smlouvy, a to formou písemného protokolu 
o fyzickém předání a převzetí. 

 

 

 

 

III. 

 
1) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními obč. zákoníku. 
 
2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

dárce obdrží tři a obdarovaný jeden. 
 
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stra-

nami. 
 

4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veš-
keré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož 
připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec / www.liberec.cz/, s výjimkou osobních úda-
jů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

6) Tato smlouva byla schválena Radou města Liberec dne 3.května.2016 usnesením 
č. …… 

 

Za dárce:   Za obdarovaného: 

 

V Liberci dne: ……………..            V Liberci dne:…………………. 

 

 

 

 

 

  ……………………………….  ……………………………. 

     plk. Ing. Luděk Prudil          Tibor Batthyány 

ředitel HZS Libereckého kraje     primátor statutárního města Liberec 

            vrchní rada 

Příloha usnesení č. 372/2016


	354.pdf
	RM 9_HA_HAUP_3_Uzemni_studie_krajiny_pro_ORP_Liberec_kosilka
	RM 9_HA_HAUP_3_Uzemni_studie_krajiny_pro_ORP_Liberec1.pdf

	356.pdf
	RM_HA_HAAP_Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje_kosilka
	RM_HA_HAAP_Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje_priloha_c_1_smlouva 




