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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 2A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 2A) – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 26. 5. 2016 jako 
Informaci 

USNESENÍ Č. 375/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1075/1, o výměře cca 115 m2, k. ú. 
Růžodol I formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 1075/3, 
611,612/1, 613, k. ú. Horní Růžodol za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 228 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši, 

2. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1043/1 o výměře cca 18 m2, k. ú. 
Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1020/15 
a 1020/9, k. ú. Růžodol I, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
42 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

3. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1190/1, o výměře 740 m2, k. ú. Růžodol I, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 1 214 600 Kč, ke 
které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

4. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 127/1 o výměře 47 m2, k. ú. Kateřinky 
u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 127/5 
a 127/6, k. ú. Kateřinky u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
56 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

5. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 501/3 o výměře 87 m2, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
37 000 Kč, 

6. souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 1424/2 o výměře 45 m2, p. č. 1424/3 o výměře 
54 m2, p. č. 1424/4 o výměře 25 m2 a p. č. 1424/5 o výměře 63 m2 (celková výměra 187 m2), 
vše k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
359 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

7. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 4135/1 o výměře cca 160 m2, p. č. 
4140/2 o výměře 101 m2 a p. č. 4141/1 o výměře 88 m2 (celková výměra cca 349 m2), vše 
k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 327 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši; 

8. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 371/1, o výměře cca 70 m2, k. ú. 
Františkov u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 47 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši, 

9.  
a) zrušuje usnesení rady města č. 90/2016, bod 8, ze dne 16. 2. 2016, 
b) souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 529, o výměře cca 209 m2, k. ú. Ostašov 
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u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 131 000 Kč, 

10. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 337 o výměře 616 m2 a části pozemku p. č. 
453/1 o výměře cca 1 097 m2 (celková výměra cca 1713 m2), vše k. ú. Machnín, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
1 500 000 Kč, 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 376/2016 

Majetkoprávní operace – směna pozemků 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 91/2016, bod 1 ze dne 16. 2. 2016 z důvodu 

chybného výpočtu ceny (DPH), 
b) souhlasí se směnou pozemků p. č. 1470/5 o výměre 256 m2, 1470/6 o výměře 262 m2, 

1470/7 o výměře 276 m2, 1470/8 o výměře 149 m2, vzniklých odděl. z pozemku p. č. 1470/1, 
dle GP č. 4714-2053-100/2011 ze dne 6. 1. 2012, k. ú. Rochlice u Liberce, celková výměra 
činí 943 m2, ve vlastnictví Česká republika, s právem hospodařit s majetkem, Povodí Labe, 
státní podnik, IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec 
Králové – Slezské Předměstí, PSČ 500 03 za pozemky p. č. 5923/3 o výměře 69 m2, 6015/3 
o výměře 18 m2, k. ú. Liberec, celková výměra činí 87 m2, ve vlastnictví statutární město 
Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59. 
s doplatkem města ve výši 658 438 Kč, do třiceti dnů po obdržení vyrozumění o provedení 
vkladu od příslušného katastrálního pracoviště, 

2. souhlasí se směnou pozemků p. č. 291/6 o vým. 34 m2 (odděl. z p. č. 291/4), p. č. 297/2 
o vým. 25 m2 (vzniklý rozděl. p. č. 297), p. č. 306/6 o vým. 61 m2 (odděl. z p. č. 306/5), p. č. 
308/10 o vým. 187 m2 (vzniklý slouč. dílů „a“ p. č. 306/3 a „b“ p. č. 308/4) vše dle GP 
č. 1521-294/2015 ze dne 11. 2. 2016, k. ú. Růžodol 1, celková výměra činí 307 m2, ve 
vlastnictví E. K. za pozemky p. č. 304/1 o vým. 93 m2, p. č. 306/4 o vým. 65 m2, k. ú. 
Růžodol 1, celková výměra činí 158 m2, ve vlastnictví statutární město Liberec, 
IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59. s doplatkem 
města ve výši 7 970 Kč, do třiceti dnů po obdržení vyrozumění o provedení vkladu od 
příslušného katastrálního pracoviště, 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 377/2016 

Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením budoucí kupní smlouvy mezi budoucím prodávajícím: statutární město Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1, zastoupené primátorem Tiborem Batthyánym, IČ: 00262978, 
DIČ: CZ 00262978 a budoucím kupujícím: ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, na část pozemku p. č. 4143/1, k. ú. 
Liberec, o vým. cca 20 m2, pro stavbu distribuční trafostanice, za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Veškeré náklady spojené s realizací prodeje uhradí budoucí 
kupující. 
V případě, že nebude budoucím kupujícím do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
realizována stavba na uvedeném pozemku, bude smlouva o budoucí smlouvě zrušena od samého 
počátku. 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 378/2016 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku 

Stručný obsah: Jedná se o výkup části pozemku p. č. 711/2, k. ú. Horní Hanychov, ve vlastnictví 
ČR – Lesů České republiky, s. p., kterého se dotkne definitivní opatření deformované ocelové 
konstrukce tubosideru „Ještěd“ a převod přilehlého parkoviště. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem výkupu části pozemku p. č. 711/2, k. ú. Horní Hanychov, ve vlastnictví ČR – Lesy 
České republiky s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města 
Liberec za cenu dle znaleckého posudku 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 379/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu 

Stručný obsah: Okresní stavební bytové družstvo Kamenická 1213, Liberec 6, vlastník pozemku 
p. č. 219/3, k. ú. Rochlice u Liberce, ze kterého byl GP č. 2347-43/2015 oddělen pozemek p. č. 
219/16, k. ú. Rochlice u Liberce, nabízí městu bezúplatný převod pozemku p. č. 219/16, k. ú. 
Rochlice. Na tomto pozemku se nachází stavba chodníku, který bude následně předán do 
užívání správci komunikací. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem nabytí pozemku p. č. 219/16 o vým. 114 m2 (vzniklého oddělením z pozemku p. č. 
219/3 dle geometrického plánu č. 2347-43/2015 ze dne 16. 9. 2015), k. ú. Rochlice u Liberce, 
formou bezúplatného převodu od Okresního stavebního bytového družstva, IČ: 00224138, 
Kamenická 1213, Liberec 6, PSČ 460 06 s podmínkou uvedení odvodnění do souladu 
s bezpečnostními předpisy a normami 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 380/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – 
ul. Pazderkova 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí 
k bezúplatnému nabytí pozemek p. č. 1716/2 v k. ú. Rochlice u Liberce, který je zařazen do 
pasportu komunikací jako chodník v Pazderkově ulici a je zařazen do 4. třídy místních 
komunikací. Pozemek navazuje na pozemky v majetku SML. Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 
vstupuje v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod ještě schválení 
ministerstvu financí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1716/2 o výměře 20 m2,  k. ú. Rochlice u Liberce, 
od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 381/2016 

Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku 

Stručný obsah: Pan O. si původně zažádal o odkoupení části pozemku p. č. 371/1, k. ú. 
Františkov u Liberce, vzhledem k tomu, že mu byl prodej zamítnut, žádá o výpůjčku tohoto 
pozemku, rád by zde udržoval zeleň. Pan O. bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku části pozemku p. č. 371/1 o výměře 256 m2 za účelem obstarání údržby pozemku, v k. ú. 
Františkov u Liberce na dobu neurčitou, a to bezplatně pro P. O. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemku pod garáží  

Stručný obsah: Manželé Kruntorádovi odkoupili garáž do osobního vlastnictví a nyní žádají 
o pronájem pozemku pod touto garáží. Pozemek zatím odkupovat nechtějí. Nájemné by činilo 
455 Kč/ročně. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 382/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemku Sportovní klub stolního tenisu 
Liberec 

Stručný obsah: Sportovní klub stolního tenisu Liberec žádá o pronájem pozemku z důvodu 
přístavby haly stolního tenisu, kde v případě získání dotací musí pro následnou realizaci 
projektu prokázat formální vztah k pozemku. Nájemné by činilo 18 305 Kč za rok. 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 176/22 o výměře 523 m2 (pozemek pod stavbou haly), v k. ú. Nové 
Pavlovice na dobu neurčitou za roční nájemné 18 305 Kč pro Sportovní klub stolního tenisu 
Liberec, IČ: 46745661, zastoupené: Bc. Martinem Protivou, se sídlem Bezová 359/8, 460 14 
Liberec 14 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat žadatele o výsledku 
jednání rady města, popř. zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 383/2016 

Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy a uzavření smlouvy 
nájemní, pachtovní a o výpůjčce 

Stručný obsah: V současné době má paní M. nájemní smlouvu na pozemek p. č. 1779 v k. ú. 
Starý Harcov. Část tohoto pozemku využívá k pěstování ovoce a zeleniny (pacht), na části tohoto 
pozemku má postavenou malou chatku, kterou by chtěla rozšířit o dalších 10 m² (pronájem) 
a zbytek pozemku je lemován lesem a pouze ho udržuje (výpůjčka). Pozemek je z větší části 
podmáčený vodou, která stéká z lesa, a proto navrhujeme vypovědět starou nájemní smlouvu 
a uzavřít novou smlouvu nájemní, pachtovní a o výpůjčce. Pachtovné bude ve výši 1 150 Kč 
a nájemné ve výši 700 Kč, což je 1 850 Kč ročně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/0976 ze dne 7. 1. 2002 uzavřenou mezi 
statutárním městem Liberec a paní J. M. dohodou ke dni 31. 5. 2016, 

2. pacht části pozemku p. č. 1779 o výměře 115 m2 (zahrádka) za roční pachtovné ve výši 
1 150 Kč, pronájem části pozemku p. č. 1779 o výměře 20 m² (pozemek pod stavbou) za 
nájemné ve výši 700 Kč ročně a výpůjčku části pozemku p. č. 1779 o výměře 600 m² (sekání 
trávy a údržba pozemku), vše v k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou pro paní J. M. 
od 1. 6. 2016, 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 384/2016 

Majetkoprávní operace – pacht a výpůjčka pozemku 

Stručný obsah: Manželé Bémovi si zažádali o část pozemku p. č. 1492/1, k. ú. Rochlice u Liberce 
do pachtu a o část tohoto pozemku do výpůjčky, zde by se rádi starali o zeleň a prodloužili si 
zahrádku. Manželé B. souhlasí s tím, že pozemek nebude oplocen. Pachtovné bude činit 4 000 Kč 
ročně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pacht části pozemku p. č. 1492/1 o výměře 400 m2 (zahrádka) a výpůjčku části pozemku p. č. 
1492/1 o výměře 280 m² (obstarání údržby a sekání trávy), v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 4 000 Kč pro manžele J. B. a Z. B. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 385/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garáže 

Stručný obsah: Pan K. žádá o pronájem garáže z důvodu zajištění parkování osobního vozidla 
v blízkosti svého bydliště. Nájemné činí 10 251 Kč + DPH ročně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru č. 505 – garáže o výměře 20,10 m2 v ul. Seniorů 1208, Liberec 30 
na dobu neurčitou pro M. K., nájemné činí 510 Kč/m2/rok + DPH 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 386/2016 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení 2x vodovodní, 2x kanalizační a 2x plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup 
a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 1094/1, k. ú. Horní Růžodol, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 962/1, 962/2, 963, 964, k. ú. Horní Růžodol, kterým je v současné 
době: NH reality, s. r. o., Šlikova 133/28, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec, 
IČ: 287 43 202. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 60 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 2184/1, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 87 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemcích p. č. 9/1, 339, 350/1, 356, k. ú. Kateřinky u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 43 200 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
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předpisu.  Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 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 a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 328, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 327/4, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době: K. A. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 10 425 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 
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. 8, 9/2, 29/1, 635, 636, 685/6, 685/14, 731/1, 731/2, 737/3, 749/8, 769, 784, 
785/1, 805/1, 805/2, 812/1, 818, 830, 843/1, 859, 901/1, 901/11, 901/16, k. ú. Ruprechtice, 
pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická  874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení 
zálohy ve výši 1 223 300 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 (podzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 296, 297/1, 300/2, 301/1, 1033/1, 1043/1, 1050/1, k. ú. Horní Růžodol, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 20 184 Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek; 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN a VN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 1122/12, 1122/33, 1122/34, 1122/40, 1905/1, k. ú. Starý 
Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 
1 200 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; 

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 

  



 
 

10

USNESENÍ Č. 387/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 291/2016/6 ze dne 19. 4. 2016, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
sdělovacího vedení (uložení elektronického komunikačního vedení – optický kabel), vstup 
a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 898/1, 1016/1, 1258/21, 5780/18, 5781, 
5807/1, 5808/1, 5808/2, 5874, 5876/3, 5877, 5929/2, 5930, 5940, 5790, k. ú. Liberec, 
pozemcích p. č. 1426/2, 1429/1, 1429/77, 1429/78,1429/79,1429/158, 1583/90, 1608/4, 
1608/5, 1583/65, 1583/66, 1583/67, 1583/68, 1583/89, 1583/91, 1583/97, 1583/117, 
1583/118, 1583/119, 1583/122, 1583/123, 1583/90, k. ú. Rochlice u Liberce, pozemcích 
p. č. 456/3, 464/4, 464/21, 602/31, 602/46, 602/50, 602/54, 602/58, 602/63, 602/155, 
602/164, 602/169, 602/170, 602/174, 602/260, 602/278, k. ú. Staré Pavlovice, pro HELIOS 
MB, s. r. o, Praha 1 – Nové Město, Lannova 2061/8, PSČ 11000, IČ: 27371123, za 
podmínky složení zálohy ve výši 813 600 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Usnesením 242/2016 z 6. schůze dne 22. 3. 2016 Rada města 
Liberec schválila odklad platby do doby podání žádosti o výkopové povolení stavby. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 291/2016/14 ze dne 19. 4. 2016, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodního a kanalizačního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 67/1, 946, 32/1, 34, 909, k. ú. Vesec u Liberce, 
ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, 
okres Teplice, IČ: 49099469. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 93 000 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

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. 388/2016 

Výpůjčka Komunitní práce Liberec, o. p. s. – Josefínino údolí 9/9, Liberec 5  

Stručný obsah: Komunitní práce Liberec, o. p. s. (KPL) by se v případě schválení této výpůjčky 
přestěhovaly z budovy Jablonecká 41, Liberec 5 (Liebiegova vila) do Josefínina údolí 9/9, 
Liberec 5 a uvolnily by se tak další prostory pro potřeby MML v této vile. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. výpůjčku pozemku p. č. 2598, k. ú. Liberec, jehož součástí je stavba – budova č. p. 9, bytový 
dům, Liberec V – Kristiánov, ul. Josefínino údolí 9/9, Liberec 5, na dobu neurčitou pro 
Komunitní práce Liberec, o. p. s., IČ: 27275558, se sídlem Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1, 
PSČ 460 59 

2. návrh smlouvy o výpůjčce v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: do 31. 5. 2016  

USNESENÍ Č. 389/2016 

Prodej podílů pozemků ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec 

Stručný obsah: V letech 1989 – 1991 Bytový podnik města Liberce (BPML) prodával bytové 
jednotky bez podílu na stavebních pozemcích, část těchto spoluvlastnických podílů na 
stavebních pozemcích se nám nepodařilo vlastníkům bytových jednotek dosud prodat, i když 
jim byly průběžně od r. 1998 nabízeny k prodeji. Další část spoluvlastnických podílů na 
pozemcích souvisejících vznikla při prodeji bytových jednotek formou veřejných dražeb 
dobrovolných od r. 2005, kdy vzhledem k předkupnímu právu spoluvlastníků pozemku, 
nemohly být tyto podíly zahrnuty do prodeje bytových jednotek. Také tyto spoluvlastnické 
podíly již byly několikrát průběžně nabízeny k odkoupení vlastníkům jednotek v souvisejících 
budovách. Všechny spoluvlastnické podíly na jednotlivých pozemcích jsou osvobozeny od platby 
DPH, a to z důvodu, že se ve všech případech jedná o pozemky k budovám starším 5 let. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2527, k. ú. Liberec o velikosti 1212/4305 
formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č. 638/4 v budově Lázeňská 
(Klostermannova) 638, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemku p. č. 2527, k. ú. 
Liberec za cenu 30 000 Kč, 

2. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2528, k. ú. Liberec o velikosti 1680/7852 
formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č. 766/3 v budově Baarova 
(Klostermannova) 766, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemku p. č. 2528, k. ú. 
Liberec za cenu 33 000 Kč, 

3. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2737, k. ú. Liberec o velikosti 906/7055 
formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č.800/4 v budově Vítězná (Ondříčkova) 
800, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemku p. č. 2737, k. ú. Liberec za cenu 
28 000 Kč, 

4. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 2223, 2224 a 2225, k. ú. Liberec 
o velikosti 744/14530 formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č. 1263/4 v budově 
Lužická (Ruprechtická) 1261 až 1263, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemků 
p. č. 2223, 2224 a 2225, k. ú. Liberec za cenu 12 000 Kč, 

5. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 5133, k. ú. Liberec o velikosti 1308/4831 
formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č. 278/5 v budově Chrastavská, 
Liberec II – Nové Město, která je součástí pozemku p. č. 5133, k. ú. Liberec za cenu 
66 000 Kč, 

6. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 3277/1, k. ú. Liberec o velikosti 
2927/10000 formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č.244/4 v budově 
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Veleslavínova (Husova) 244, Liberec V – Kristiánov, která je součástí pozemku p. č. 3277/1, 
k. ú. Liberec za cenu 30 000 Kč, 

7. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 885, k. ú. Liberec o velikosti 1111/12807 
formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č. 281/10 v budově Gutenbergova 281, 
Liberec V – Kristiánov, která je součástí pozemku p. č. 885, k. ú. Liberec za cenu 20 000 Kč, 

8. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 3550, 3551 a 3552, k. ú. Liberec 
o velikosti 520/20364 formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č. 377/11 v budově 
Kubánská 377 až 379, Liberec V – Kristiánov, která je součástí pozemků p. č. 3550, 3551 
a 3552, k. ú. Liberec za cenu 6 000 Kč, 

9. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2499/1, k. ú. Liberec o velikosti 
15873/25978 formou výběrového řízení s přednostním odkoupením vlastníků bytových 
jednotek v budově Klostermannova 511, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemku 
p. č. 2498/1, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 267 000 Kč, 

10. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2957/1, k. ú. Liberec o velikosti 
7289/10000 formou výběrového řízení s přednostním odkoupením vlastníků bytových 
jednotek v budově Masarykova 702, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemku 
p. č. 2958, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 812 000 Kč, 

11. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 5750, k. ú. Liberec o velikosti 
3297/10000 formou výběrového řízení s přednostním odkoupením vlastníků bytových 
jednotek v budově Lesní 783, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemku 
p. č. 5751/1, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 138 000 Kč, 

12. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 5103, k. ú. Liberec o velikosti 
3712/10000 formou výběrového řízení s přednostním odkoupením vlastníků bytových 
jednotek v budově Valdštejnská 385, Liberec II – Nové Město, která je součástí pozemku 
p. č. 5102, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 155 000 Kč, 

13. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 5065 a 5075/3, k. ú. Liberec o velikosti 
3082/10000 formou výběrového řízení s přednostním odkoupením vlastníků bytových 
jednotek v budově Brněnská (Puchmajerova) 421, Liberec II – Nové Město, která je součástí 
pozemku p. č. 5066/1, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
102 000 Kč, 

14. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2623, k. ú. Liberec o velikosti 240/6196 
formou výběrového řízení s přednostním odkoupením vlastníků bytových jednotek v budově 
Josefínino údolí 10, Liberec V – Kristiánov, která je součástí pozemku p. č. 2622, k. ú. 
Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 52 000 Kč, 

15. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 1422/7, k. ú. Ruprechtice o velikosti 
43585/1000000 formou výběrového řízení s přednostním odkoupením vlastníků bytových 
jednotek v budově Borový vrch 791, Liberec XIV – Ruprechtice, která je součástí pozemku 
p. č. 1419, k. ú. Ruprechtice za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 15 000 Kč, 

16. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 1422/5, 1422/6 a 1422/16, k. ú. 
Ruprechtice o velikosti 778/31456 formou výběrového řízení s přednostním odkoupením 
vlastníků bytových jednotek v budově Borový vrch 792, Liberec XIV – Ruprechtice, která je 
součástí pozemku p. č. 1421, k. ú. Ruprechtice za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
cenu 10 000 Kč, 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 390/2016 

Vypsání veřejné zakázky na "ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy kuchyně" 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
zadávacího řízení na výměnu dožilého gastro vybavení a vzduchotechniky se souvisejícími 
stavebními pracemi. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na výměnu dožilé technologie a změnu dispozic kuchyně 
v objektu Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o., 
Liberec XII – Staré Pavlovice, Jabloňová 564/43, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh v rámci zakázky „ZŠ Liberec, Jabloňová 
564/43 – úpravy kuchyně ZŠ Jabloňová“, dle přílohy č. 1, 

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

Dodavatel IČ: 

RM GASTRO CZ, s. r. o. 27871550 
BREX, spol. s r. o. 40232549 
STAVO-UNION, stavební společnost, s. r. o. 25407317 
TERMIL, s. r. o. 25490885 
ARDA, spol. s r. o. 41329180 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru MS 
Petr Machatý pověřený vedoucí odd. MSSO 
Štěpánka Veselská odd. MSSO 

Náhradníci: 

Jiří Ronec odd. MSSO 
Dušan Kopecký odd. MSSO 
Vladislav Vavřena odd. MSSO 

2. hodnotící komisi, která je v rámci výběrového řízení pověřena i k posouzení nabídek 
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Jmenovaní členové: 

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

Náhradníci: 

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

a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 

a) v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
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zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek na výběr dodavatele 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy 
kuchyně ZŠ Jabloňová“, 

T: 05/2016 

b) po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy 
kuchyně ZŠ Jabloňová“, předložit radě města ke schválení výsledek zadávacího řízení, 

T: 06/2016 

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

T: průběžně  

USNESENÍ Č. 391/2016 

Upravené znění smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých 
souvisejících práv, povinností a závazků příspěvkových organizací DC Sluníčko 
a DDM Větrník 

Stručný obsah: Záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže 
Větrník a Dětské centrum Sluníčko mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec 
schválilo zastupitelstvo města 25. února 2016. Nyní je opětovně předkládána smlouva, jejímž 
předmětem je vzájemný převod činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností 
a závazků obou příspěvkových organizací, reagující na úpravy požadované usnesením ZM 
č. 89/2016 ze dne 28. dubna 2016, tj. zachování provozu jeslí i nadále městem. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

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

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 392/2016 

Dar pro Liberecký kraj – DC Sluníčko a přijetí daru od Libereckého kraje – 
DDM Větrník 

Stručný obsah: Na základě uzavřené smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku 
a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi LK a SML předkládáme materiál na 
dar nemovitého majetku na Liberecký kraj (LK) v souvislosti s převodem příspěvkové 
organizace Dětské centrum Sluníčko, LK v této souvislosti daruje SML nemovitý majetek pro 
nově zřízený Dům dětí a mládeže Větrník. Obě darovací smlouvy budou vloženy shodně na 
katastr nemovitostí dne 1. 9. 2016. Současně se schválením daru na LK se musí vyřadit ze 
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seznamu neprivatizovatelného nemovitého majetku budova Pekárkova 572, Liberec 15. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s darem nemovitostí: pozemku: p. č. 627/1 o výměře 930 m2, jehož součástí je stavba v části 
obce Liberec XV – Starý Harcov, č. p. 572, obč. vyb., p. č. 627/2 o výměře 99 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, p. č. 628/1 o výměře 2 181 m2, p. č. 628/2 o výměře 59 m2, p. č. 
629 o výměře 140 m2, vše v k. ú. Starý Harcov a pozemku p. č. 3269/2 o výměře 625 m2 
v k. ú. Liberec pro Liberecký kraj, se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 
IČO: 70 891 508 dle přílohy č. 1, hodnota tohoto daru je dle vyhláškové ceny 
25 460 160 Kč, 

2. s vynětím nemovitosti: budovy č. p. 572, ul. Pekárkova, Liberec XV – Starý Harcov, která je 
součástí pozemku p. č. 627/1, k. ú. Starý Harcov ze seznamu nemovitostí vyřazených 
z privatizačního procesu, 

3. s přijetím daru: pozemku p. č. 2924/4 o výměře 1 793 m2, k. ú. Liberec, v obci Liberec, 
pozemku st. p. č. 261 o výměře 818 m2, jehož součástí je stavba Oldřichov v Hájích, 
č. p. 182, pozemků p. č. 790/2 o výměře 884 m2 a p. č. 795 o výměře 178 m2, k. ú. Oldřichov 
v Hájích, v obci Oldřichov v Hájích a dále pozemku p. č. 1810 o výměře 70 m2, jehož 
součástí je stavba Desná III, č. e. 402, p. č. 1811 o výměře 74 m2, jehož součástí je stavba 
Desná III, č. e. 403, a p. p. č. 1812 o výměře 5 089 m2, k. ú. Desná III, v obci Desná od 
Liberecký kraj, se sídlem: U Jezu 642/2a , 461 80 Liberec 2, IČO: 70 891 508 dle přílohy 
č. 2, hodnota tohoto daru je dle vyhláškové ceny 9 439 407,18 Kč, 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 393/2016 

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, 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. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku pozemků: p. č. 627/1 o výměře 930 m2, jehož součástí je stavba v části obce Liberec XV 
– Starý Harcov, č. p. 572, obč. vyb., p. č. 627/2 o výměře 99 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, 
p. č. 628/1 o výměře 2181 m2, p. č. 628/2 o výměře 59 m2, p. č. 629 o výměře 140 m2, vše 
v k. ú. Starý Harcov, a pozemku p. č. 3269/2 o výměře 625 m2 v k. ú. Liberec za účelem 
provozování činnosti Dětského centra Sluníčko, na dobu od 1. 9. 2016 do dne zápisu vkladu 
vlastnického práva k těmto nemovitostem do katastru nemovitostí ve prospěch vypůjčitele: 
Liberecký kraj, se sídlem: U Jezu 642/2a , 461 80 Liberec 2, IČO: 70 891 508 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  
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Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření smlouvy 
o výpůjčce 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 394/2016 

Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
p. o. na nákup nákladního automobilu 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o. 
zřizovatele o souhlas s čerpáním investičního fondu na pořízení nákladního automobilu. 
Pořizovací náklady ve výši 2 272 380 Kč včetně DPH budou hrazeny z účelové dotace 
Libereckého kraje. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o. ve výši 2 272 380 Kč včetně 
DPH na pořízení nákladního automobilu 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 395/2016 

Změna zřizovací listiny Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 
166/27, p. o. 

Stručný obsah: Na základě výzvy Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) je 
nutné s účinností od 1. 9. 2016 přistoupit k nápravě historických nepřesností ve zřizovací listině 
Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, p. o. Zároveň dochází k aktualizaci 
zřizovací listiny, která je v souladu s aktuálními legislativními změnami. Nová zřizovací listina je 
předkládána ve formě úplného znění.   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou zřizovací listiny Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/7, p. o., 
s účinností od 1. září 2016, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města návrh změny 
zřizovací listiny dotčené příspěvkové organizace  

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 396/2016 

Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 
38/6, p. o. 

Stručný obsah: Na základě výzvy Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) je 
nutné s účinností od 1. 9. 2016 přistoupit k nápravě historických nepřesností ve zřizovací listině 
Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Zároveň dochází k aktualizaci 
zřizovací listiny, která je v souladu s aktuálními legislativními změnami. Nová zřizovací listina je 
předkládána ve formě úplného znění.   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, p. o., 
s účinností od 1. září 2016, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města návrh změny 
zřizovací listiny dotčené příspěvkové organizace 

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 397/2016 

Dodatek ke smlouvě o zajišťování fotografických a video služeb při slavnostních 
obřadech vítání občánků v prostorách Magistrátu města Liberec 

Stručný obsah: Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města žádost o souhlas 
s uzavřením dodatku smlouvy č. 11/13/0072 o zajišťování fotografických a video služeb při 
slavnostních obřadech vítání občánků v prostorách Magistrátu města Liberec se společností 
Foto Art Kubát, s. r. o. od 1. června 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku smlouvy č. 11/13/0072 o zajišťování fotografických a video služeb při 
slavnostních obřadech vítání občánků v prostorách Magistrátu města Liberec se společností Foto 
Art Kubát, s. r. o. dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit uzavření dodatku 
smlouvy č. 11/13/0072 o zajišťování fotografických a video služeb při slavnostních obřadech 
vítání občánků v prostorách Magistrátu města Liberec se společností Foto Art Kubát, s. r. o. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 398/2016 

Poskytnutí daru Domovu pro seniory Lukov, příspěvkové organizaci 

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov 
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předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí 
daru ve výši 2 000 Kč na úhradu sociálních služeb klientce organizace, která má trvalé bydliště 
na území statutárního města Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí daru Domovu pro seniory Lukov, příspěvkové organizaci, se sídlem Hradská 82, 
763 17, Lukov u Zlína, IČ: 70850941, v celkové výši 2 000 Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpis darovací 
smlouvy s Domovem pro seniory Lukov, příspěvkovou organizací, se sídlem Hradská 82, 763 17, 
Lukov u Zlína, IČ: 70850941, dle přílohy č. 2  

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 399/2016 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
úhradu části nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže 
Liberec 

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitele Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec 
předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh 
na schválení poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů příjemce vzniklých při 
poskytování veřejně prospěšných služeb a činností ve prospěch občanů města Liberec v souladu 
s cíli a posláním Českého červeného kříže. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, se sídlem 
Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČ: 00426091, na úhradu nákladů příjemce vzniklých při 
poskytování veřejně prospěšných služeb a činností ve prospěch občanů města Liberec 
v souladu s cíli a posláním Českého červeného kříže ve výši 100 000 Kč, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, 
460 01 Liberec, IČ: 00426091, dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 400/2016 

Poskytnutí dotace na protidrogové služby kontaktního centra a terénního 
programu pro lidi ohrožené drogou a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace pro poskytovatele Most k naději, z. s. 
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Stručný obsah: Statutární město Liberec se podílí na financování protidrogových sociálních 
služeb v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje. Financování je založeno na konceptu 
„Participace obcí na financování protidrogové politiky v Libereckém kraji“. Nezisková 
organizace Most k naději, z. s., je dle registru poskytovatelů sociálních služeb jediným 
poskytovatelem protidrogových služeb kontaktního centra a terénního programu pro lidi 
ohrožené drogou. Z uvedených důvodů a na základě výpočtu dle klíče „Participace obcí 
Libereckého kraje na financování protidrogové politiky Libereckého kraje“ doporučuje odbor 
školství a sociálních věcí poskytnout neziskové organizaci Most k naději, z. s., účelovou dotaci 
v požadované výši, tj. 400 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 400 000 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., 
IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů na 
poskytování protidrogových sociálních služeb, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Most k naději dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 401/2016 

Poskytnutí dotace na protidrogové služby – odborné sociální poradenství, 
terapeutickou komunitu, služby následné péče a uzavření  veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú.  

Stručný obsah: Statutární město Liberec se podílí na financování protidrogových sociálních 
služeb v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje. Financování je založeno na konceptu 
„Participace obcí na financování protidrogové politiky v Libereckém kraji“. Nezisková 
organizace ADVAITA, z. ú., je dle registru poskytovatelů sociálních služeb jediným 
poskytovatelem protidrogových služeb – odborného sociálního poradenství, terapeutické 
komunity a následné péče. Z uvedených důvodů a na základě výpočtu dle klíče „Participace obcí 
Libereckého kraje na financování protidrogové politiky Libereckého kraje“ doporučuje odbor 
školství a sociálních věcí poskytnout neziskové organizaci ADVAITA, z. ú., účelovou dotaci ve 
výši 520 234 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 520 234 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., 
IČ 65 63 55 91, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec 6, na úhradu nákladů na poskytování 
služeb – odborné sociální poradenství, služeb následné péče a terapeutické komunity, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA, z. ú. dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 402/2016 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele 
sociálních služeb na rok 2016 

Stručný obsah: Na základně vyhlášené výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb a v souladu s Pravidly pro 
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních 
služeb poskytovaných na území města Liberec je předkládán návrh na přidělení dotace pro 
31 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 4 998 055 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních 
služeb na rok 2016 v celkové výši 4 998 055 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze 
č. 1, 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb 
jmenovitě uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb uvedené 
v příloze č. 3,  

3. s neposkytnutím dotace pro poskytovatele sociálních služeb z rozpočtu statutárního města 
Liberec na rok 2016 jmenovitě uvedené v příloze č. 2 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 403/2016 

Návrh na poskytnutí peněžitých darů 

Stručný obsah: Rada města usnesením č. 298/2016 jmenovala hodnotitele žádostí o dotaci pro 
poskytovatele sociálních služeb na rok 2016. Za provedenou práci je nyní navrhována odměna 
formou peněžitého daru pro devět externích hodnotitelů v celkové výši 15 200 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám za jejich aktivní činnost pro statutární město Liberec 
při vyhodnocení žádostí o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016 v období měsíce 
dubna 2016 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit ve spolupráci 
s personálním oddělením vyplacení těchto peněžitých darů v zúčtovacím období za měsíc 
květen 2016 

T: 10. 6. 2016 
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USNESENÍ Č. 404/2016 

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 

P. M., prostor č. 7, Kateřinská 156, Liberec 17, 
G. P., prostor č. 13b, Kateřinská 156, Liberec 17, 

2. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou  

R. J. – byt č. 17, o velikosti 1+0, Burianova 969, Liberec 6, 
Z. B. – byt č. 35, o velikosti 1+0, Burianova 1071, Liberec 6, 
D. M. – byt č. 52, o velikosti 1+0, Burianova 1071, Liberec 6, 
B. E. – byt č. 101, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
P. I. – byt č. 204, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
V. H. – byt č. 407, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
H. S. – byt č. 505, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
D. A. – byt č. 208, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, Liberec 6, 

3. přidělení bytu v domě s věcně usměrňovaným nájemným 

H. B. – byt č. 404, o velikosti 1+0, U Sila 1204, Liberec 30, 
náhradník: H. V., 

4. přidělení bytů startovacích  

Š. O. – byt č. 22, o velikosti 2+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
náhradník: C. R.,  
B. M. – byt č. 23, o velikosti 3+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
náhradník: H. D., 
D. N. – byt č. 27, o velikosti 1+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
náhradník: T. D., 
T. D. – byt č. 9, o velikosti 1+kk, Krajní 1578, Liberec 30, 
K. B. – byt č. 15, o velikosti 3+kk, Krajní 1580, Liberec 30, 
náhradník: H. D., 

5. přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 

H. J. I. – byt č. 206, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177, Liberec 6, 
náhradník: K. H., 
Č. M. – byt č. 306, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177, Liberec 6, 
náhradník: J. P., 
M. D. – byt č. 305, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec 6, 
náhradník: B. I., 
J. L. – byt č. 405, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec 6, 
náhradník: Š. K., 

6. přidělení bytu sociálního standardního typu 

Š. H. – byt č. 3, o velikosti 1+1, Sluneční stráň 846, Liberec 15, 

7. prodloužení nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby 

K. K. – byt č. 405, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec 6, 

n e s c h v a l u j e  
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prodloužení max. doby nájmu u startovacího bytu 

J. I. – byt č. 6, o velikosti 2+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 

a  u k l á d á  

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

1. uzavřít dodatky ke smlouvám o ubytování v jednotkách nízkého standardu s P. M. do 
30. 11. 2016 a G. P. do 30. 11. 2016, 

2. uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) s R. J., Z. B., D. M., B. E., P. I., V. H., H. S. a D. A.,  

3. vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy k bytu v domě s věcně usměrňovaným nájemným 
s H. B., náhradník: H. V., 

4. uzavřít nájemní smlouvy k bytům startovacím s Š. O., náhradník: C. R., B. M., náhradník: H. 
D., D. N., náhradník: T. D., T. D. a K. B., náhradník: H. D., 

5. uzavřít nájemní smlouvy k bytům pro příjmově vymezené osoby s H. J. I., náhradník: K. H., 
Č. M., náhradník: J. P., M. D., náhradník: B. I., a J. L., náhradník: Š. K.,  

6. uzavřít nájemní smlouvu k bytu sociálnímu standardního typu s Š. H., 

7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu pro příjmově vymezené 
osoby s K. K. do 31. 10. 2016, 

8. informovat nájemnici J. I. o neprodloužení max. doby nájmu u startovacího bytu, 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 405/2016 

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond vzdělávání 
Dotačního fondu SML pro rok 2016 

Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na přidělení 
dotací z dílčího fondu Fond vzdělávání Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 4 programů 
k předkládání žádostí o dotaci na rok 2016 v celkové výši 833 643 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond vzdělávání Dotačního fondu SML 
pro rok 2016 takto: 

1. v rámci vyhlášení programu 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na 
cílovou skupinu, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 399 875 Kč, 14 žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 1, 

b) s uzavřením  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými 
jmenovitě  v příloze č. 1 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 8 ve variantě B – neobsahující čl. VI 
Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2, 

2. v rámci vyhlášení programu 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 171 663 Kč, 7 žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 3, 

b) s uzavřením  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými 
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jmenovitě  v příloze č. 3, podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 8 ve variantě B – neobsahující čl. VI 
Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 4, 

3. v rámci vyhlášení programu 3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 175 380 Kč, 7 žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 5, 

b) s uzavřením  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými 
jmenovitě  v příloze č. 5, podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 8 ve variantě B – neobsahující čl. VI 
Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 6, 

4. v rámci vyhlášení programu 3.4 Soutěže a školní časopisy, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 86 725 Kč, 8 žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 7, 

b) s uzavřením  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými 
jmenovitě  v příloze č. 7, podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 8 ve variantě B – neobsahující čl. VI 
Střet zájmů, 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 406/2016 

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond zdraví a prevence 
Dotačního fondu SML pro rok 2016 

Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na přidělení 
dotací z dílčího fondu Fond zdraví a prevence Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 
5 programů k předkládání žádostí o dotaci na rok 2016 v celkové výši 1 495 805 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

I. v souladu s bodem 5.12 statutu Dotačního fondu SML s přesunem alokovaných prostředků 
mezi jednotlivými programy následujícím způsobem:  

1. částku 200 000 Kč převést z programu 4.4 Protidrogová politika do programu 
4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu, 

2. částku 6 170 Kč převést z programu 4.5 Prevence kriminality a bezpečnost silniční 
dopravy do programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého 
životního stylu, 

3. částku 124 910 Kč převést z programu 4.2 Primární prevence sociálně patologických 
jevů do programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, 

4. částku 46 135 Kč převést z programu 4.5 Prevence kriminality a bezpečnost silniční 
dopravy do programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, 

II. s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond zdraví a prevence 
Dotačního fondu SML pro rok 2016 takto: 
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1. v rámci vyhlášení programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit 
zdravého životního stylu, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 606 170 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 1, 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě 
uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z Fondu zdraví a prevence uvedené v příloze č. 8 ve variantě B – 
neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2, 

2. v rámci vyhlášení programu 4.2 Primární prevence sociálně patologických jevů, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 275 090 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
příloze č. 3, 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě 
uvedenými v příloze č. 3 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z Fondu zdraví a prevence uvedené v příloze č. 8 ve variantě B – 
neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

3. v rámci vyhlášení programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 571 045 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
příloze č. 4, 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě 
uvedenými v příloze č. 4 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z Fondu zdraví a prevence uvedené v příloze č. 8 ve variantě B – 
neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 5, 

4. v rámci vyhlášení programu 4.5 Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 43 500 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
příloze č. 6, 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě 
uvedenými v příloze č. 6 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z Fondu zdraví a prevence uvedené v příloze č. 8 ve variantě B – 
neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 7, 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 407/2016 

Protokol o následné kontrole p. o. Mateřská škola "Kytička", Liberec, 
Burianova 972/2 

Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná 
opatření. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 1/2016 z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků 
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zjištěných při veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 
972/2, příspěvková organizace, Liberec 6, uskutečněné v roce 2015, dle přílohy 

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. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 408/2016 

Předžalobní upomínka od paní P. V. – výsledek prověření situace 

Stručný obsah: Rada města vzala dne 8. 3. 2016 na vědomí předžalobní upomínku od paní P. V. 
v zastoupení advokáta JUDr. Vladimíra Kašpara, kterou vyzvala město k úhradě částky ve výši 
1 664 400 Kč. Poté byl prověřen stav zápisů věcných břemen v katastru nemovitostí a zaměřena 
komunikace v ulici Felberova. Bylo zjištěno, že je třeba provést majetkoprávní vypořádání, 
protože část komunikace města se nachází na pozemku paní Veselé. Totéž se týká pozemku pod 
podloubím (p. č. 67 k. ú. Liberec). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi statutárního města Liberec adresovaný JUDr. Vladimíru Kašparovi, dle přílohy 
č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

2. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem 
správy veřejného majetku jednat s paní P. V. o majetkoprávním vypořádání komunikací na 
jejích pozemcích 

T: 09/2016 
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USNESENÍ Č. 409/2016 

Obecně závazná vyhláška SML, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení 
přepravy řidičem taxislužby na území SML 

Stručný obsah: Změna Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o povinnosti prokázat zkouškou 
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti 
obsluhy taxametru na základě usnesení Rady města Liberec. Obsahuje formální úpravu pojmů 
a odkazů na zákony, u kterých dojde ke změně od vydání vyhlášky a tři úpravy znění vyhlášky. 
Zkracuje se doba pro termín opakované zkoušky na 14 dní, po skončení platnosti osvědčení 
(po 10 letech) bude vyžadována zkouška jen z předpisů upravujících taxislužbu a zkrátila se 
doba na vykonání zkoušky. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky SML, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy 
řidičem taxislužby na území statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit návrh obecně závazné vyhlášky k projednání 
v zastupitelstvu města 

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 410/2016 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli 

Stručný obsah: Návrh na pojištění zaměstnanců souvisí se změnou při zajišťování přípravy 
veřejných zakázek, technického dozoru na investičních akcích a opravách převážně vlastními 
personálními kapacitami, tj. nikoliv externími subjekty. Návrh zahrnuje též zaměstnance města, 
kteří se podílí na výběru nejvhodnějších nabídek ve veřejných zakázkách a procesu dotačních 
akcí, včetně vedení městské policie. Toto riziko bude alespoň z části pokryto navrhovanou 
smlouvou s pojišťovnou Kooperativa, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 
Group, IČ: 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 180 00, dle přílohy č. 1 

2. úhradu pojistného statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit podpis smlouvy s  pojišťovnou 
Kooperativa, a. s., 

T: do 31. 5. 2016  

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit úhradu pojistného dle 
smlouvy 

T: dle smlouvy  
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USNESENÍ Č. 411/2016 

Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Struční obsah: Statutární město Liberec (dále město), jako budoucí investor stavby „Sportovní 
areál Ještěd, sedačková lanovka Pod lany“ (dále stavba), uzavřelo v roce 2005 s vlastníkem 
p. p. č. 707/1 v k. ú. Horní Hanychov, společností České dráhy, a. s., (dále ČD) smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 55487/2005-025. Obsahem smlouvy byla 
budoucí povinnost vlastníka pozemku strpět na dotčeném pozemku přeložku NN a přeložku 
rozvodů. Na základě této smlouvy město zaplatilo ČD jednorázovou úhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 23 000 Kč + DPH. Z důvodu, že stavba nebyla realizována, došlo s ČD k dohodě 
o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a vrácení vyplacené úhrady 
městu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřené 
dne 8. 3. 2005 se společností České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ 110 15, IČ 70994226, dle přílohy č. 2  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření dohody 
o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu 

T: 30. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 412/2016 

Schválení závěrečné zprávy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 

Stručný obsah: Statutární město Liberec se dohodou o zabezpečení realizace Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice (dále jen IPRM Rochlice) 
schválenou zastupitelstvem města 25. 6. 2009 a podepsanou oběma stranami (MMR a SML) 
3. 7. 2009 zavázalo realizovat IPRM Rochlice za podpory Integrovaného operačního programu. 
Závěrečná zpráva o realizaci IPRM musí být v souladu s platnou metodikou předložena 
poskytovateli dotace nejdéle do 1. 6. 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zněním závěrečné zprávy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace 
sídliště Rochlice dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 413/2016 

Návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2016 

Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh na přidělení dotací 
z dílčího fondu Fond rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML pro rok 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond rozvojové spolupráce Dotačního 
fondu SML pro rok 2016 takto: 

v rámci vyhlášení programu Partnerská spolupráce 

1. s poskytnutím dotací v celkové výši 157 300 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze 
č. 1, 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými jmenovitě 
v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu rozvojové 
spolupráce uvedené v příloze č. 5, ve variantě B – neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, předložit odsouhlasený 
návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce a uzavření veřejnoprávních smluv 
Zastupitelstvu města Liberce ke schválení 

T: 26. 05. 2016 

USNESENÍ Č. 414/2016 

Schválení projektového záměru „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“ 

Stručný obsah: Cílem projektu je doplnění chybějící sociální služby typu azylové bydlení pro 
cílové skupiny ženy a rodiny s dětmi a nastavení prvního stupně systému prostupného bydlení, 
a zároveň využití a rekonstrukce dlouhodobě prázdného objektu v majetku města. 
Projekt bude realizován v průběhu let 2016 – 2018 v etapách podle přípravy projektových 
dokumentací a související administrativy. Náklady projektu budou spolufinancovány z IROP. 
Předpokládaná cena projektu je 13 287 000 Kč, z toho dotace IROP činí 11 293 950 Kč a dotace 
ze státního rozpočtu 664 350 Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). Spoluúčast SML bude 10 % 
a s rezervou 5 % na případné neuznatelné výdaje bude činit max. 1 993 050 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“ dle přílohy č. 1 
2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací 
3. vedoucího projektu Ing. Jiřího Horáka, vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací 
4. zahájení přípravy projektu  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 

1. vypracovat návrh časového harmonogramu etap projektu a předložit jej k projednání 
projektové kanceláři 

T: 06/2016 

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

T: 09/2016 

3. zpracovat projektovou žádost do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
pro projekty zahrnuté do IPRÚ a předložit ji do RM k projednání 

T: do vyhlášení příslušné výzvy v rámci IPRÚ, nejpozději 2017 

USNESENÍ Č. 415/2016 

Schválení projektového záměru „Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy 
(SUMF)“ 

Stručný obsah: Schválení projektového záměru „Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy 
(SUMF)“. Jedná se o dokument, který by měla zpracovat města nad 40 tis. obyvatel a vztahuje 
se na celou oblast propojenou systémem veřejné dopravy (včetně Jablonce nad Nisou). SUMF je 
zároveň důležitým dokumentem podmiňujícím žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. 
Dokument SUMF musí být zpracován do konce roku 2017. Předpokládané náklady projektu 
jsou 1,3 mil. Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy (SUMF)“ dle přílohy č. 1, 
2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací, 
3. vedoucího projektu Bc. Marka Řehořka, manažera a koordinátora dotací odboru 

strategického rozvoje a dotací, 
4. zahájení přípravy projektu 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora, jednáním se statutárním městem Jablonec nad Nisou 
a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. ve věci společné přípravy 
a realizace projektu „Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy (SUMF)“ 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit zahájení 
přípravy projektu 

T: 31. 5. 2016 

2. Bc. Marku Řehořkovi, vedoucímu projektu, 
a) zajistit vypracování plánu projektu a předložit k projednání projektové kanceláři 

T: 31. 5. 2016 

b) zajistit aktualizaci plánu projektu a předkládat jej 4x ročně projektové kanceláři vždy 
k termínu ukončení kvartálu 

T: 30. 6. 2016 
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USNESENÍ Č. 416/2016 

MŠ DOMINO, s. r. o. – návrh úpravy smluvního vztahu 

Stručný obsah: Zastupitelstvo města se svým usnesením č. 84/2016 ze dne 28. 4. 2016 vyslovilo 
pro zachování provozu soukromé MŠ DOMINO, s. r. o. v areálu objektu č. p. 115 Proletářská 
ul., Doubí u Liberce ve vlastnictví statutárního města Liberec a uložilo odboru strategického 
rozvoje a dotací připravit návrh „dohody o narovnání, která vypořádá všechny záležitosti 
smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/10/0011“. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zpětvzetím výpovědi smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. 7/10/0011 podané 
nájemcem, Mateřskou školou DOMINO, s. r. o., dne 29. 2. 2016. Zpětvzetí výpovědi bylo na 
statutární město Liberec doručeno dne 11. 5. 2016 pod spisovou značkou CJ MML 
098650/16; 

2. s uzavřením dodatku č. 2. ke smlouvě o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/10/0011, kterým 
se v článku V. mění odst. 5.2. písm. c), odst. 5.4. písm. c), doplňuje se nový odst. 5.7. 
a vypouští celý článek VI. smlouvy, dle přílohy č. 2.; 

3. s uzavřením dohody o úhradě zhodnocení předmětu nájmu za zhodnocení objektu č. p. 115 
v Proletářské ul. ve výši 962 590 Kč stanovené znaleckým posudkem zpracovaným soudním 
znalcem, Ing. Petrem Pavlatou, pod č. 03617-0075/2016, dle přílohy č. 3; 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 417/2016 

Schválení zahraniční služební cesty do Igualady 

Stručný obsah: Město Liberec je od 3. 5. 2016 zapojeno do projektu "RetaiLink", který si klade 
za cíl oživení maloobchodu v centru města a je financován z programu nadnárodní spolupráce 
URBACT III (85 % uznatelných výdajů projektu). Jednou z projektových aktivit projektu jsou 
nadnárodní setkání všech partnerů. První setkání je naplánováno na termín 1. 6. 2016 – 
3. 6. 2016 ve městě Igualada, který je lead partnerem projektu. Navrženými participanty setkání 
jsou: Tibor Batthyány, primátor města, Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací 
a současný manažer projektu a Lucie Blažková, specialistka pro zapojování veřejnosti.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účast primátora města Liberec, Tibora Batthyányho, vedoucí oddělení získávání dotací, Lucie 
Noswitz, a specialisty pro zapojování veřejnosti, Lucie Blažkové, na nadnárodním setkání partnerů 
projektu „RetaiLink“ ve dnech  1. – 3. června 2016 ve španělském městě Igualada 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit potřebné 
administrativní úkony s organizací zahraniční služební cesty 

T: ihned, nejpozději do konání služební cesty 
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USNESENÍ Č. 418/2016 

Zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění 
3 ks mol na přehradě Harcov – výjimka ze směrnice RM 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je zpracování návrhu a projektové dokumentace 
včetně výkazu výměr, na umístění tří mol u přehrady Harcov – Liberec. Odbor ekologie 
a veřejného prostoru obdržel na základě poptávkového řízení jednu nabídku s cenou 
100 240,00 Kč bez 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 „Zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, na 
umístění 3 ks mol na přehradě Harcov, Liberec“, 

2. výběr dodavatele na základě předchozího poptávkového řízení a obdržení cenové nabídky, 
a to: ATELIER 4, s. r. o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141,  

3. uzavření smlouvy o dílo na „Zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu 
výměr, na umístění 3 ks mol na přehradě Harcov, Liberec“ s dodavatelem: ATELIER 4, 
s. r. o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141, s cenou díla dle 
cenové nabídky v celkové výši 100 240,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit oboustranné podepsání 
smlouvy o dílo na „Zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, na 
umístění 3 ks mol na přehradě Harcov, Liberec“ s dodavatelem: ATELIER 4, s. r. o., Podhorská 
377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141, s cenou díla dle cenové nabídky v celkové výši 
100 240,00 Kč bez DPH 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 419/2016 

Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2016 

Stručný obsah: Materiál pojednává o schválení poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů 
a ekologickou výchovu občanů města Liberce prostřednictvím sběrných míst v Kateřinské, 
Riegrově a Rovné ulici.   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím individuálních dotací v celkové výši 245 000 Kč z rozpočtu odboru ekologie 
a veřejného prostoru, položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 

a) Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace, 
IČ: 66111498, ve výši 60 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem 
sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Riegrově ulici v roce 2016, 

b) ZO ČSOP Kateřinky, U Lesního divadla 39, Liberec 17, IČ: 75113252, ve výši 
65 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného místa pro 
podrobnou separaci odpadu v Kateřinské ulici v roce 2016, 

c) Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK, U Nisy 
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745/6, Liberec 3, IČ: 70982252, ve výši 120 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Rovné ulici 
v roce 2016, 

2. s uzavřením příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec dle příloh č. 4 – 6, 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit návrh na přidělení dotací z rozpočtu 
odboru ekologie a veřejného prostoru pro rok 2016 a na uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 
poskytnutí na jednání zastupitelstva dne 26. 5. 2016 

USNESENÍ Č. 420/2016 

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofond Dotačního fondu 
SML pro rok 2016 

Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh na přidělení dotací 
z dílčího fondu Dotačního fondu SML – Ekofond v rámci vyhlášení programů Dotačního fondu 
SML na rok 2016. Jedná se o projekty, které byly doporučeny k podpoře správní radou 
Ekofondu, přičemž podpůrným podkladem pro správní radu byla hodnocení projektů 
jmenovanými hodnotiteli. Materiál se zabývá i projekty, které nebyly doporučeny k podpoře. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu – Ekofond Dotačního fondu SML pro 
rok 2016 takto: 

1. v rámci vyhlášení programu Ekologie 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 600 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 1, 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě 
v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu 
uvedené v příloze č. 10, ve variantě B – neobsahující čl. VI Střet zájmů 

2. v rámci vyhlášení programu Veřejná zeleň 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 448 279 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 2 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě 
v příloze č. 2 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu 
uvedené v příloze č. 10, ve variantě B – neobsahující čl. VI Střet zájmů 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3 

3. v rámci vyhlášení programu Odpady 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 65 500 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 4 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě 
v příloze č. 4 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu 
uvedené v příloze č. 10, ve variantě B – neobsahující čl. VI Střet zájmů 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit návrhy na poskytnutí dotací z dílčího 
fondu Dotačního fondu SML – Ekofond v rámci vyhlášení programů Veřejná zeleň, Ekologie 
a Odpady na rok 2016 ke schválení na 5. zasedání ZM dne 26. 5. 2016 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 421/2016 

Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí  

Stručný obsah: Předmětný materiál shrnuje plnění plánu akcí ve spolupráci s vlastníky 
technické infrastruktury schválený Radou města Liberec na své 15. schůzi dne 9. 9. 2014. Dále 
materiál navrhuje plán oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury na 
další období. Důvodem předložení schválení plánu je vznik časové rezervy pro přípravu 
projektů akcí nejen ze strany města, ale i vlastníků technické infrastruktury. Plán oprav ve 
spolupráci s vlastníky technické infrastruktury byl schválen Komisí dopravy města Liberec 
a dále byl projednán s vlastníky inženýrských sítí. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení Rady města Liberec číslo 864/2014 ze dne 9. 9. 2014 v následujícím znění: 

1. plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí na rok 2015 Sovova vč. parkoviště 
v úseku Tichá – točka BUS, 

2. plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí s předpokladem realizace v roce 2016 
a 2017, obsahující akce: Kubelíkova v úseku most přes žel. trať – Uralská, Uralská celá, 
Nová celá, Jáchymovská celá, 

s c h v a l u j e  

plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, nárokovat finanční 
prostředky na realizaci akcí včetně projektové a technické přípravy do rozpočtu města dle plánu 
akcí ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury dle důvodové zprávy 

KT: 11/2016 

USNESENÍ Č. 422/2016 

Inženýrské sítě – lokalita Starý Harcov, Kadlická ulice, Liberec 

Stručný obsah: Na základě žádosti ze dne 24. 3. 2016 od manželů K., ve věci nezkolaudované, 
nefunkční a nepředané inženýrské sítě – kanalizačního řadu (splašková kanalizace) vybudované 
na základě smlouvy o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení statutárního 
města Liberec ze dne 15. 9. 2006, je radě města předkládán materiál, jehož cílem je seznámení 
s problematikou nezkolaudované, nefunkční a nepředané inženýrské sítě – kanalizačního řadu 
(splašková kanalizace), která byla vybudována na základě smlouvy o přidělení prostředků 
z Městského fondu rozvoje bydlení statutárního města Liberec, ze dne 15. 9. 2006. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. žádost manželů K., ve věci nepředaných a nefunkčních inženýrských sítí – kanalizačního 
řadu (splašková kanalizace) a plynovodu vybudovaných na základě smlouvy o přidělení 
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prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení statutárního města Liberec ze dne 15. 9. 2006, 

2. informace o předmětné stavbě vyplývající z důvodové zprávy,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. zajištění zpracování a odeslání odpovědi na dopis manželů K., 

2. zjištění stavebně technického stavu kanalizačního řadu pomocí kamerové zkoušky, 

3. zajištění dokumentů od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice týkající se případné nové stavby kanalizační stoky souběžné 
s Harcovským potokem, 

T:12/2016 

USNESENÍ Č. 423/2016 

Kácení napadených dřevin – zajatecký hřbitov v Ostašově 

Stručný obsah: Na základě telefonického podnětu zástupců společnosti Lesy České republiky, 
s. p. podal odbor správy veřejného majetku dne 10. 3. 2016 žádost o povolení ke kácení dřevin 
napadených lýkožroutem smrkovým a o povolení zásahu do významného krajinného prvku 
a odbor životního prostředí vydal 22. 4. 2016 dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, ve kterém povoluje 
kácení 42 ks smrků ztepilých a 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá 
u Liberce a Radě města Liberec je předkládán materiál, jehož cílem je Radu města Liberec 
seznámit s obsahem rozhodnutí a dalším postupem po jeho vydání. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozhodnutí odboru životního prostředí o povolení kácení 42 ks smrků ztepilých a 1 ks břízy 
bělokoré a uložení povinnosti provést náhradní výsadbu dřevin na pozemku p. č. 169 k. ú. Horní 
Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově) dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření 1 000 000 Kč na zajištění kácení a náhradní 

výsadby na pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov), 

2. dle směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 
IČ 00262978 se sídlem nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec, vybrat zhotovitele a zajistit 
kácení a likvidaci napadených dřevin dle rozhodnutí odboru životního prostředí, 

3. dle směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 
IČ 00262978 se sídlem nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec, vybrat zhotovitele a zajistit 
náhradní výsadbu dle rozhodnutí odboru životního prostředí, 

T: 12/2016 
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USNESENÍ Č. 424/2016 

Schválení vyhrazeného stání pro invalidu 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazu ZTP p. A. T. v Národní ul. Žádost splňuje podmínky interního předpisu města 
Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Národní, pro držitele ZTP A. T., 
Národní č. p. 396/53, 460 08 Liberec 8 

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 
A. T. na komunikaci ul. Národní 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 425/2016 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací v období listopad 2015 až březen 2016 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je vyhodnocení zimní údržby na komunikacích 
v Liberci včetně statistických dat za zimní období 2015/2016. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

„Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci v zimním období 2015/2016“ dle 
přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci se 
společností Technické služby města Liberce, a. s., předložit Radě města Liberec ke schválení 
operační plán zimní údržby komunikací 2016 – 2017 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 426/2016 

Vyúčtování prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy za 
rok 2015 

Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města o vyúčtování prokazatelné ztráty 
v provozu městské hromadné dopravy č. 10/09/0149 za rok 2015. Na základě čl. IV. odst. 5 
smlouvy č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 
hromadné dopravy, která byla uzavřena dne 1. 5. 2009 mezi statutárním městem Liberec 
a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ). 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu statutárního města 
Liberec společností DPMLJ, a. s., za období roku 2015 dle přílohy č. 1 

USNESENÍ Č. 427/2016 

Schválení podání žádosti o nájmu pozemku – Radčice u Krásné Studánky 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení podání žádosti o užívání nemovité věci 
ve vlastnictví státu a následně uzavření smlouvy o nájmu pozemku a dohody o zaplacení úhrady 
za užívání nemovité věci – pozemku st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, který je ve 
vlastnictví Státního pozemkového úřadu, na kterém se nachází zastávka MHD. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr uzavřít smlouvu o nájmu pozemku st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, mezi 
statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978, jako 
nájemcem a ČR – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 
Praha 3, IČO: 01312774, jako pronajímatelem za roční nájemné 455 Kč, 

2. záměr uzavřít dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci – pozemku st. 251, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky, za období užívání pozemku bez smlouvy mezi statutárním 
městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978 a ČR – Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zaslat žádost o užívání 
pozemku st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky ČR – Státnímu pozemkovému fondu a následně 
předložit smlouvu o nájmu pozemku st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky a dohodu 
o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci – pozemku st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky 
radě města ke schválení 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 428/2016 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – ul. Uralská 

Stručný obsah: Radě města je předkládána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s akcí „Zvýšení bezpečnosti v Liberci – ul. Uralská“ na pozemek p. č. 
579/1, k. ú. Františkov u Liberce, mezi statutárním městem Liberec a Povodím Labe, s. p. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu Zvýšení 
bezpečnosti v Liberci – ul. Uralská a to mezi statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 
460 59 Liberec I, IČ: 00262978 jako budoucím oprávněným a Povodím Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 70890005 jako budoucím 
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povinným, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na stavbu Zvýšení bezpečnosti v Liberci – ul. Uralská a to mezi statutárním 
městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 jako budoucím 
oprávněným a Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – 
Slezské Předměstí, IČ: 70890005 jako budoucím povinným do zastupitelstva města 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 429/2016 

Smlouva o nájmu pozemku – Bezbariérová trasa č. 2 v Liberci – úsek Hrubínova 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 32/1, 
k. ú. Starý Harcov, mezi statutárním městem Liberec a Povodím Labe pro stavební akci 
Bezbariérová trasa č. 2 v Liberci – úsek Hrubínova. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 32/1, k. ú. Starý Harcov, pro stavební akci Bezbariérová 
trasa č. 2 v Liberci – úsek Hrubínova a to mezi statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 
1/1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 jako nájemcem a Povodím Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 70890005 jako 
pronajímatelem, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 430/2016 

Smlouva o nájmu pozemku – Zvýšení bezpečnosti v Liberci – ul. Uralská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 579/1 
v k. ú. Františkov u Liberce mezi statutárním městem Liberec a Povodím Labe pro akci Zvýšení 
bezpečnosti v Liberci – ul. Uralská. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 579/1, k. ú. Františkov u Liberce, pro stavební akci 
Zvýšení bezpečnosti v Liberci – ul. Uralská a to mezi statutárním městem Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 jako nájemcem a Povodím Labe, státní 
podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 70890005 jako 
pronajímatelem, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 431/2016 

Smlouva o poskytování služeb spojených s realizací platebních metod 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o poskytování služeb 
spojených s realizací platebních metod při využití modulu IS MP Manager Univerzální platební 
portál mezi statutárním městem Liberec a společností Liberecká IS, a. s. Konkrétně se jedná 
o technickou podporu platebních metod za parkování formou virtuálního platebního portálu 
nebo Premium SMS platbou. Dále poskytování podkladů pro vyúčtování v elektronické formě 
a zajištění převodu finančních prostředků na stanovený účet objednatele. 

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 „Realizace platebních metod při využití modulu informačního systému MP 
Manager prostřednictvím Univerzálního platebního portálu“, 

2. výběr dodavatele prací přímým oslovením pro tuto akci, a to společnosti Liberecká IS, a. s., 
IČ: 254 50 131, se sídlem Liberec – Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, 

3. uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 jako objednatelem a společností 
Liberecká IS, a. s., Mrštíkova 3, Liberec III, 461 71 jako poskytovatelem dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

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

KT: 06/2016 

USNESENÍ Č. 432/2016 

Žádost o rozšíření parkovací plochy v Břetislavově ul. 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost obyvatel panelových domů 
v ul. Břetislavova čp. 305 až 309 o rozšíření parkovací plochy. Tato lokalita se potýká 
s výrazným nedostatkem parkovacích míst obdobně jako většina lokalit v sídlištích, centru 
města a jeho okolí. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost obyvatel Břetislavovy ul. čp. 305 až 309 o rozšíření parkovací plochy přijatou dne 
11. 4. 2016 pod CJ MML073945  

s c h v a l u j e  
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Variantu A 
zajištění zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích míst v ulici Břetislavova 
před domy č. p.: 305 – 309 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. informovat žadatele o výsledku projednání žádosti 

T: 05/2016 

V případě schválení varianty A: 

2. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace v nejbližším 
rozpočtovém opatření 

T: bez zbytečného odkladu 

3. zadat zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích stání 

T: 06/2016 

4. nárokovat finanční prostředky na realizaci akce do rozpočtu odboru SM na rok 2017 
případně prostřednictvím Fondu rozvoje 

T: 11/2016 

USNESENÍ Č. 433/2016 

Havarijní stav opěrné zdi v ul. Oblačná 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je havarijní stav opěrné zdi v ul. Oblačná. Opěrná 
zeď vykazuje značné poruchy a ztrátu stability. Bez zbytečného odkladu by mělo být zadáno 
zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi a po dokončení dokumentace 
a schválení finančních prostředků by měl být vybrán zhotovitel stavby – opravy opěrné zdi. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

havarijní stav opěrné zdi v ul. Oblačná nad pozemkem p. č. 996/1 v k. ú. Liberec 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
zajistit bez zbytečného odkladu zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi 
v ul. Oblačná nad pozemkem p. č. 996/1 v k. ú. Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

V případě schválení varianty A: 

1. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace v nejbližším 
rozpočtovém opatření 

T: bez zbytečného odkladu 

2. zadat zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi 

T: 06/2016 

3. nárokovat finanční prostředky na realizaci akce do rozpočtu odboru SM na rok 2017 
případně prostřednictvím Fondu rozvoje 
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T: 11/2016 

USNESENÍ Č. 434/2016 

Havarijní stav opěrné zdi v ul. Skalní 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu havarijní stav opěrné zdi v ul. Skalní. Opěrná zeď 
vykazuje značné poruchy. Bez zbytečného odkladu by mělo být zadáno zpracování projektové 
dokumentace na opravu opěrné zdi a po dokončení dokumentace by měl být vybrán zhotovitel 
stavby – opravy opěrné zdi. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

havarijní stav opěrné zdi v ul. Skalní na pozemku p. č. 1016/1 v k. ú. Liberec 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
zajistit bez zbytečného odkladu zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi 
v ul. Skalní na pozemku p. č. 1016/1 v k. ú. Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

V případě schválení varianty A: 

1. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace v nejbližším 
rozpočtovém opatření 

T: bez zbytečného odkladu 

2. zadat zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi 

T: 06/2016 

3. nárokovat finanční prostředky na realizaci akce do rozpočtu odboru SM na rok 2017 
případně prostřednictvím Fondu rozvoje 

T: 11/2016 

USNESENÍ Č. 435/2016 

Havarijní stav opěrné zdi v ul. Slovanská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je havarijní stav opěrné zdi v ul. Slovanská. 
Opěrná zeď vykazuje trhliny a ztrátu stability včetně značného vyklonění. Bez zbytečného 
odkladu by mělo být zadáno zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi a po 
dokončení dokumentace a schválení finančních prostředků by měl být vybrán zhotovitel stavby 
– opravy opěrné zdi. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

havarijní stav opěrné zdi v ul. Slovanská na pozemcích p. č. 175 a 227 v k. ú. Vesec u Liberce 

s c h v a l u j e  
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Variantu A 
zajistit bez zbytečného odkladu zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi 
v ul. Slovanská na pozemcích p. č. 175 a 227 v k. ú. Vesec u Liberce 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

V případě schválení varianty A: 

1. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace v nejbližším 
rozpočtovém opatření 

T: bez zbytečného odkladu 

2. zadat zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi 

T: 06/2016 

3. nárokovat finanční prostředky na realizaci akce do rozpočtu odboru SM na rok 2017 
případně prostřednictvím Fondu rozvoje 

T: 11/2016 

USNESENÍ Č. 436/2016 

Žádost o rozšíření parkovacích ploch ve vnitrobloku Jeřmanická 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost obyvatel z lokality 
vnitrobloku Jeřmanická o rozšíření parkovacích ploch a úpravu vnitrobloku. Tato lokalita se 
stejně jako jí podobné potýká s výrazným nedostatkem parkovacích míst. Dle požadavku 
obyvatel je třeba řešit zejména rozšíření parkovacích stání a dále úpravu stání pro kontejnery. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost obyvatel vnitrobloku Jeřmanická zaslanou prostřednictvím Okresního stavebního bytového 
družstva, Kamenická 1213, 460 06 Liberec přijatou dne 18. 4. 2016 pod CJ MML080324/16 ve 
věci rozšíření parkovacích ploch 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
zajistit projednání vytipovaných ploch se žadatelem a na základě výsledku projednání zajistit 
zpracování projektové dokumentace na úpravu vnitrobloku Jeřmanická a rozšíření počtu 
parkovacích stání 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. informovat žadatele o výsledku projednání žádosti Radou města Liberce 

T: 05/2016 

V případě schválení varianty A: 

2. odeslat Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu vytipované plochy zeleně s možností 
zřízení parkovacích stání k projednání s obyvateli 

T: 05/2016 

3. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace v nejbližším 
rozpočtovém opatření 
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T: bez zbytečného odkladu 

4. po obdržení vyjádření k vytipovaným plochám ke zřízení parkovacích stání zadat zpracování 
projektové dokumentace 

T: 08/2016 

5. nárokovat finanční prostředky na realizaci akce do rozpočtu odboru SM na rok 2017 
případně prostřednictvím Fondu rozvoje 

T: 11/2016 

USNESENÍ Č. 437/2016 

Oprava mostu – Cidlinská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je způsob řešení opravy mostu Cidlinská, který 
spojuje komunikaci Svobody a Cidlinská. Most musel být z důvodu technického stavu uzavřen 
a není schopný provozu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení A 
po schválení finančních prostředků na opravu mostu LB-034 Cidlinská, zajistit uzavření dohody 
o financování s dalšími spoluvlastníky navazujících nemovitostí, aktualizaci projektové 
dokumentace a administraci výběru zhotovitele pro realizaci opravy mostu Cidlinská LB-034 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. informovat žadatele o výsledku projednání a zajistit realizaci přijatého usnesení 

T: 06/2016 

V případě schválení varianty A: 

2. nárokovat finanční prostředky v rámci nejbližšího rozpočtového opatření na aktualizaci 
projektové dokumentace opravy předmětné mostní konstrukce včetně inženýrské činnosti 
spojené s vydáním stavebního povolení 

T: 05/2016 

3. předložit radě města ke schválení dohodu o financování opravy předmětné mostní 
konstrukce mezi městem Liberec a panem D. a panem U. 

T: 12/2016 

4. nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce na rok 2017 alikvótní díl města Liberce 
na úhradu nákladů spojené s opravou předmětného mostního objektu 

T: 10/2016 
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USNESENÍ Č. 438/2016 

Žádost o odstranění pevné překážky Strakonická – Erbenova 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost obyvatel z lokality 
Strakonická, kteří chtějí zajistit průchod mezi ulicí Strakonická a Erbenova, který byl 
historicky využíván místními jako nejkratší cesta z ul. Strakonické do ul. Erbenova k zastávce 
MHD a to podél areálu spol. TSML, a. s. a přes nynější areál soukromé společnosti RAKON. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti dle § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 
příslušnému silničnímu správnímu úřadu o odstranění pevné překážky (oplocení) umístěné na 
pozemcích p. č. 196/3 a 196/9 v k. ú. Dolní Hanychov v rámci obnovení propojovací cesty z ulice 
Erbenova do ulice Strakonické 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podání žádosti 
k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o odstranění pevné překážky (oplocení) umístěné na 
pozemku p. č. 196/3 a 196/9 v k. ú. Dolní Hanychov v rámci obnovení propojovací cesty z ulice 
Erbenova do ulice Strakonické 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 439/2016 

Rumjancevova – schválení výsledku ZŘ 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby „Rumjancevova – úprava vnitrobloku“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rumjancevova – úprava vnitrobloku“: 
EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
s nabídkovou cenou 6 787 600,00 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. zajistit podpis oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 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 
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USNESENÍ Č. 440/2016 

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

Stručný obsah: DíkyČau, s. r. o. žádá o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Liberec č. 3/2009, O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to o zkrácení doby 
nočního klidu v noci ze dne 30. května na den 31. května 2016 a v noci ze dne 6. června na den 
7. června 2016 od 00:00 h z důvodu pořádání setkání obchodních zástupců společnosti RED 
BULL Česká republika, s. r. o. v Liebiegově paláci. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím dle přílohy č. 2 výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009, O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního 
klidu v noci ze dne 30. května na den 31. května 2016 a v noci ze dne 6. června na den 7. června 
2016 od 00:00 h do 06:00 h, z důvodu pořádání setkání obchodních zástupců společnosti 
RED BULL Česká republika, s. r. o. v Liebiegově paláci v Liberci 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 441/2016 

Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na 
kulturní akci Liberecký jarmark 2016 a uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem 
Kněbortem na pořádání akce 

Stručný obsah: V sobotu 11. 6. 2016 se koná akce Liberecký jarmark. Dlouholetým pořadatelem 
akce je Miroslav Kněbort, z toho důvodu odbor cestovního ruchu, kultury a sportu podporuje 
spoluorganizování jarmarku tímto zhotovitelem. 

Rada města po projednání 

u d ě l u j e  

výjimku 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 
„Liberecký jarmark 2016“ 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem Kněbortem, se sídlem podnikání Radvánovice 97, 511 01 
Karlovice, IČ: 40265145, na pořádání akce „Liberecký jarmark 2016“, s cenou díla dle cenové 
nabídky ve výši 291 500 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit uzavření této 
smlouvy o dílo 

T: neprodleně  
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USNESENÍ Č. 442/2016 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup 
knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016 

Stručný obsah: Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, 
požádala SML písemně dne 12. 4. 2016 o dotaci z rozpočtu SML ve výši 200 000 Kč na nákup 
knihovního fondu (akvizici) pro Krajskou vědeckou knihovnu pro rok 2016. Finanční 
prostředky v uvedené výši jsou zařazeny v rozpočtu SML, odboru cestovního ruchu, kultury 
a sportu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 200 000 Kč Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové 
organizaci, na nákup knihovního fondu (akvizici) v roce 2016, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 443/2016 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016 

Stručný obsah: Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, 
požádala SML písemně dne 12. 4. 2016 o dotaci z rozpočtu SML ve výši 1 400 000 Kč na provoz 
šesti poboček Krajské vědecké knihovny pro rok 2016, které plní městskou funkci knihovny 
v těchto lokalitách – Vesec, Kunratická, Ruprechtice, Rochlice, Machnín a Králův háj. Finanční 
prostředky v uvedené výši jsou zařazeny v rozpočtu SML, odboru cestovního ruchu, kultury 
a sportu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 1 400 000 Kč Krajské vědecké knihovně v Liberci, 
příspěvkové organizaci, na provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v roce 2016, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 444/2016 

Schválení projektového záměru a podání žádosti do fondu malých projektů 
v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 
2014 – 2020 na projekt "Festival umění" 

Stručný obsah: Statutární město Liberec má zájem díky podpoře fondu malých projektů 
rozvíjet kulturu ve městě Liberci prostřednictvím nultého ročníku "Festivalu umění". Součástí 
akce bude výstava uměleckých děl českých a německých umělců v rámci "Dne evropského 
dědictví" od soboty 10. 9. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

projektový záměr a podání žádosti do Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 na projekt „Festival umění“ 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit předložení 
žádosti do Fondu malých projektů 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 445/2016 

Udělení výjimky ze způsobu hodnocení a vypsání výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci "Liberecký advent" 

Stručný obsah: Statutární město Liberec má zájem vypsat výběrové řízení na akci „Liberecký 
advent“ na období pěti let, tj. od roku 2016 do roku 2020. Hledáme vhodného provozovatele pro 
zajištění jak adventní tržnice, tak také organizátora doprovodného kulturního programu akce 
od první adventní neděle. 

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, a sice z článku IX. Způsob hodnocení nabídek, 

2. zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Liberecký advent“, dle 
přílohy č. 1, 

3. seznam oslovených uchazečů, dle přílohy č. 2, 

j m e n u j e  

1. složení komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, dle přílohy č. 3a), 

2. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků, dle přílohy č. 3b), 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit potřebné 
kroky k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na akci „Liberecký advent“ 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 446/2016 

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Sportovní fond Dotačního 
fondu SML pro 1. a 2. kolo roku 2016 

Stručný obsah: Dne 28. ledna 2016 bylo schváleno usnesením ZM č. 8/2016 zřízení nového 
Dotačního fondu SML. Následujícím usnesením ZM č. 9/2016 byla schválena Pravidla 
a navazujícím usnesením ZM č. 10/2016 bylo schváleno Vyhlášení jednotlivých programů dílčích 
fondů s alokacemi finančních prostředků pro konkrétní programy. Uzávěrka pro podávání 
žádostí o dotace Sportovního fondu a jeho dvou nových programů byla stanovena na 
21. března 2016, 17:00 hodin. Po tomto termínu nejprve kontrolovala tajemnice fondu formální 
správnost každé včas doručené žádosti a poté správní rada fondu přistoupila ke stěžejnímu 
bodovému hodnocení. Hodnotila žádosti v souladu s novým statutem, pravidly a kritérii 
hodnocení. Kritéria hodnocení jsou součástí pravidel pro poskytování dotací dotčeného fondu. 
Všechny řádně doručené žádosti byly zhodnoceny a návrh na přidělení konkrétních dotací 
předkládá správní rada Sportovního fondu radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke 
schválení. Všechny návrhy na dotace a nulové návrhy dotací jsou seřazeny v tabulkách č. 1 – 
č. 4. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

I. v souladu s článkem 5.12 statutu Dotačního fondu SML 2016 s přesunem finančních 
prostředků mezi vyhlášenými programy takto: 

z programu 6.1 nerozdělené prostředky do programu 6.2  ve výši 218 000 Kč, 
z dosud nevyhlášeného 3. kola programu 6.2 do 2. kola programu 6.2  ve výši 118 682 Kč, 
 v celkové výši  336 682 Kč, 
tedy s navýšením alokace vyhlášeného programu 6.2 Veřejné jednorázové, náborové a propagační 
akce o 336 682 Kč na celkový objem finančních prostředků 1 836 682 Kč v tomto programu 
6.2. z původní alokace 1 500 000 Kč 

II. s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Sportovní fond pro 1. a 2 kolo 
Dotačního fondu SML pro rok 2016 takto: 

1. v rámci vyhlášení programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 6 782 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 1 (tabulka č. 1), 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými 
jmenovitě v příloze č. 1 (tabulka č. 1) podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu uvedené v příloze č. 2, ve variantě B – 
neobsahující čl. VI Střet zájmů 

c) s neposkytnutím dotace žadateli jmenovitě uvedenému v příloze č. 1 (tabulka č. 2),  

2. v rámci vyhlášení programu 6.2 Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 1 836 682 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 1 (tabulka č. 3), 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými 
jmenovitě v příloze č. 1 (tabulka č. 3) podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu uvedené v příloze č. 3, ve variantě B – 
neobsahující čl. VI Střet zájmů 

c) s neposkytnutím dotace žadateli jmenovitě uvedenému v příloze č. 1 (tabulka č. 4) 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na poskytnutí dotací 
ze Sportovního fondu v 1.  a 2. kole 2016 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 447/2016 

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond kultury a cestovního 
ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo roku 2016 

Stručný obsah: Dne 28. ledna 2016 bylo schváleno usnesením ZM č. 8/2016 zřízení nového 
Dotačního fondu SML. Následujícím usnesením ZM č. 9/2016 byla schválena Pravidla 
a navazujícím usnesením ZM č. 10/2016 bylo schváleno Vyhlášení jednotlivých programů dílčích 
fondů s alokacemi finančních prostředků pro konkrétní programy. Uzávěrka pro podávání 
žádostí o dotace Fondu kultury a cestovního ruchu a jeho čtyř nových programů byla stanovena 
na 21. března 2016, 17:00 hodin. Po tomto termínu nejprve kontrolovala tajemnice fondu 
formální správnost každé včas doručené žádosti a poté správní rada fondu přistoupila ke 
stěžejnímu bodovému hodnocení. Hodnotila žádosti v souladu s novým statutem, pravidly 
a kritérii hodnocení. Kritéria hodnocení jsou součástí pravidel pro poskytování dotací dotčeného 
fondu. Všechny řádně doručené žádosti byly zhodnoceny a návrh na přidělení konkrétních 
dotací těm, kteří splnili hlavní podmínku 75 bodů pro přidělení dotací, předkládá správní rada 
Fondu kultury a cestovního ruchu radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke 
schválení. Všechny návrhy na dotace a nulové návrhy dotací jsou seřazeny dle programů 
a dosaženého bodového hodnocení sestupně v tabulkách č. 1 – č. 8. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

I. v souladu s článkem 5.12 statutu Dotačního fondu SML 2016 s přesunem finančních 
prostředků mezi vyhlášenými programy takto:  

z programu 5.1 nerozdělené prostředky do programu 5.2 ve výši 203 000 Kč 
z programu 5.3 nerozdělené prostředky do programu 5.2 ve výši 266 000 Kč, 
z programu 5.4 nerozdělené prostředky do programu 5.2 ve výši 147 000 Kč, 
 v celkové výši  616 000 Kč, 

tedy s navýšením alokace vyhlášeného programu 5.2 Kulturní projekty na území města Liberce 
o 616 000 Kč na celkový objem finančních prostředků 1 016 000 Kč v tomto programu 5.2 

II. s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond kultury a cestovního ruchu 
pro 1. kolo Dotačního fondu SML pro rok 2016 takto: 

1. v rámci vyhlášení programu 5.1 Živá kultura v centru města, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 77 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 1 (tabulka č. 1), 

b) s uzavřením  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými 
jmenovitě  v příloze č. 1 (tabulka č. 1) podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu uvedené v příloze č. 2, ve 
variantě B – neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

2. v rámci vyhlášení programu 5.2 Kulturní projekty na území města Liberec, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 941 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
příloze č. 1 (tabulka č. 2), 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými 
jmenovitě v příloze č. 1 (tabulka č. 2) podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu uvedené v příloze č. 2, ve 
variantě B – neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 (tabulka 
č. 6), 

3. v rámci vyhlášení programu 5.3 Liberec jako turistická destinace, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 34 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
příloze č. 1 (tabulka č. 3), 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými 
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jmenovitě v příloze č. 1 (tabulka č. 3) podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu uvedené v příloze č. 2, ve 
variantě B – neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 (tabulka 
č. 7), 

4. v rámci vyhlášení programu 5.4 Publikace, tisky a další média, 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 223 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným 
příloze č. 1 (tabulka č. 4), 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými 
jmenovitě v příloze č. 1 (tabulka č. 4) podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu uvedené v příloze č. 2, ve 
variantě B – neobsahující čl. VI Střet zájmů, 

c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 (tabulka 
č. 8), 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na poskytnutí dotací 
z Fondu kultury a cestovního ruchu v 1. kole 2016 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 448/2016 

Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu IOP 09 „Otevřené město Liberec", č. projektu: 
CZ.1.06/2.1.00/09.07305 

Stručný obsah: Materiál je předkládán z důvodu vydání nového změnového rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, ke kterému došlo na základě aktualizace rozpočtu projektu „Otevřené 
město Liberec“ (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305), viz příloha č. 2. Při aktualizaci rozpočtu 
projektu došlo ke změně ve struktuře rozpisu jednotlivých typů nákladů (tj. byl zohledněn 
aktuální stav). Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace schválené dne 25. 6. 2015 ZM zůstávají 
nezměněny (viz příloha č. 3). 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) včetně podmínek na projekt „Otevřené město Liberec“ 
spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305) ze dne 17. 03. 2016 
dle přílohy č. 2 a 3. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno pod 
číslem jednacím 8543/2014-91/6 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva města 
odsouhlasení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo jednací 8543/2014-91/6 k projektu 
„Otevřené město Liberec“ (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305) 

T: 26. 5. 2015 
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USNESENÍ Č. 449/2016 

Informace o výsledcích průzkumu spokojenosti uživatelů IT na Magistrátu města 
Liberec 2015 

Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje informaci o metodice, průběhu, výsledcích 
a vyhodnocení průzkumu spokojenosti uživatelů IT na Magistrátu města Liberec v listopadu 
2015. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o metodice, průběhu, výsledcích a vyhodnocení průzkumu spokojenosti uživatelů IT na 
Magistrátu města Liberec v listopadu 2015 

USNESENÍ Č. 450/2016 

Projekt rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec 

Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení záměru na rozvoj Městského 
kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec včetně prezentace studie MKDS Liberec. 
Cílem projektu je rozvoj městského kamerového dopravního systému tak, aby byly uspokojeny 
požadavky složek, které MKDS využívají – Městská policie Liberec, Policie České republiky, 
Ředitelství silnic a dálnic, a. s., Integrovaný záchranný systém Libereckého kraje. Realizací 
projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti, snížení kriminality a zvýšení plynulosti dopravy ve městě. 
Jednotlivé části systému budou v maximální možné míře využívat stávající městskou 
komunikační infrastrukturu (metropolitní síť optických vláken – MAN). Projektový námět byl 
projednán a schválen poradou vedení města 21. 3. 2016. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

prezentaci studie rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec 

s c h v a l u j e  

realizaci záměru rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve spolupráci 
s Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem MP, společností Liberecká IS, a. s. a odborem 
strategického rozvoje a dotací, 

1. připravit a předložit radě města plán záměru rozvoje MKDS s rozložením na jednotlivé etapy 
včetně zdrojů na jejich realizaci 

T: 31. 8. 2016 

2. připravit a předložit radě města ke schválení žádost o poskytnutí dotace (IROP PO 3, SC 3.2, 
Výzva č. 28, Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura – 10% 
spoluúčast města) na realizaci projektu rozvoje Městského kamerového dopravního systému 
Liberec 

T: 31. 8. 2016 
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USNESENÍ Č. 451/2016 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. 

Stručný obsah: Společnost ČSAD Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku 
na konání řádné valné hromady, která se uskuteční dne 7. 6. 2016 od 10,00 hodin v areálu 
společnosti FinReal Liberec, a. s. na adrese České mládeže 594/33, Liberec 6. Je navrženo 
delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora pana Tomáše Kyselu. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s., IČ 25045504, se sídlem 
České mládeže 594/33, Liberec 6, která se koná dne 7. 6. 2016 od 10,00 hodin v areálu společnosti 
FinReal Liberec, a. s., na adrese České mládeže 594/33, Liberec 6, včetně návrhu usnesení valné 
hromady 

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

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

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016  

USNESENÍ Č. 452/2016 

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

Stručný obsah: Spol. Krajská nemocnice Liberec, a. s. ve které je město společníkem, zaslala 
pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 9. 6. 2016 v 11,00 hodin 
v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu 
p. Tibora Batthyányho. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., se sídlem 
Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933, která se koná dne 
9. 6. 2016 od 11,00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese: Liberec IV, Revoluční 
123/17, včetně návrhu usnesení valné hromady dle přílohy č. 1 

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

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

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2016 
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USNESENÍ Č. 453/2016 

Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Hodkovice nad Mohelkou o výkonu 
přenesené působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech 
místních komunikací 

Stručný obsah: Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hodkovice nad Mohelkou 
o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech 
místních komunikací, na základě žádosti starostky města Hodkovice nad Mohelkou, za úhradu 
nákladů odpovídající výši úhrady obvyklé v Libereckém kraji. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hodkovice nad Mohelkou o výkonu přenesené 
působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 
v rozsahu ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Bc. Miroslavu Šimkovi, vedoucímu odboru stavební úřad, zajistit podepsání veřejnoprávní 
smlouvy primátorem statutárního města Liberec, panem Tiborem Batthyánym 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 454/2016 

Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR – GŘ HZS ČR na pořízení nového 
dopravního automobilu pro JSDHO Vesec a schválení výše vlastního podílu 
statutárního města Liberec 

Stručný obsah: Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v samostatné 
působnosti, za povinnost udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 
Dotace je určena na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Vesec. Předpokládaná 
cena vozidla je 950 000 Kč včetně DPH, výše státní dotace je 450 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím účelové investiční dotace ve výši 450 000 Kč z programu Dotace pro jednotky 
SDH obcí pro rok 2016 od Ministerstva vnitra ČR – Generální ředitelství HZS ČR na 
pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec – 
Vesec, 

2. s výší vlastního podílu statutárního města Liberec na pořízení dopravního automobilu pro 
jednotku dobrovolných hasičů Liberec – Vesec ve výši 200 000 Kč, 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit přijetí této účelové investiční dotace 
a zajištění vlastního podílu statutárního města Liberec na financování nákupu dopravního 
automobilu pro jednotku dobrovolných hasičů Liberec – Vesec zastupitelstvu města 

T: 05/2016 
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USNESENÍ Č. 455/2016 

Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2016 

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

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

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

a  s o u h l a s í  

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

USNESENÍ Č. 456/2016 

Hodnocení 4. ZM konaného dne 28. 4. 2016 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberec, 
které se konalo dne 28. dubna 2016, náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstka 
primátora Tomáše Kyselu, náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora 
Mgr. Jana Korytáře, Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML a pana primátora 

USNESENÍ Č. 457/2016 

Organizační zajištění 5. ZM – 26. 5. 2016 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 5. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. května 2016 v 15:00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 

4. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků  

5. Majetkoprávní operace – směna pozemků 

6. Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku 

7. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku 

8. Majetkoprávní operace – záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu 

9. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ÚZSVM – ul. Pazderkova 

10. Prodej podílů pozemků ve spoluvlastnictví SML 
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11. Upravené znění smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících 
práv, povinností a závazků p. o. DC Sluníčko a DDM Větrník 

12. Dar pro Liberecký kraj-DC Sluníčko a přijetí daru od Libereckého kraje-DDM Větrník 

13. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.  

14. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti KNL, a. s. 

15. Obecně závazná vyhláška SML, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem 
taxislužby na území SML 

16. Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR – GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního 
automobilu JSDHO Vesec a schválení výše vlastního podílu SML 

17. Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace 
k projektu IOP 09 „Otevřené město Liberec“, č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305 

18. Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního pozemkového 
úřadu  

19. Schválení závěrečné zprávy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
Regenerace sídliště Rochlice 

20. Návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2016 

21. MŠ DOMINO, s. r. o. – návrh úpravy smluvního vztahu 

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

23. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ul. Uralská 

24. Schválení návrhu zadání 75. změny územního plánu města Liberec  

25. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2016 

26. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro 
rok 2016 

27. Změna zřizovací listiny Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, p. o.  

28. Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. 

29. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části 
nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec 

30. Poskytnutí dotace na protidrogové služby kontaktního centra a terénního programu pro lidi 
ohrožené drogou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele 
Most k naději, z. s. 

31. Poskytnutí dotace na protidrogové služby – odborné sociální poradenství, terapeutickou 
komunitu, služby následné péče a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro 
poskytovatele ADVAITA, z. ú. 

32. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 
2016 

33. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML 
pro rok 2016 

34. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu 
SML pro rok 2016 

35. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup knihovního 
fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016 

36. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz šesti 
poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016 

37. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro 
1. a 2. kolo roku 2016 

38. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního 
fondu SML pro 1. kolo roku 2016 

39. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 4. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
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dne 28. 4. 2016  

40. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

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

II. Návrh rozpočtového opatření č. 2A) – DOTACE SML na rok 2016 

III. Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2016 

Přílohy: 

k usnesení č. 373/2016 
k usnesení č. 388/2016 
k usnesení č. 390/2016 
k usnesení č. 391/2016 
k usnesení č. 392/2016 
k usnesení č. 393/2016 
k usnesení č. 395/2016 
k usnesení č. 396/2016 
k usnesení č. 397/2016 
k usnesení č. 398/2016 
k usnesení č. 399/2016 
k usnesení č. 400/2016 
k usnesení č. 401/2016 
k usnesení č. 402/2016 
k usnesení č. 405/2016 
k usnesení č. 406/2016 

k usnesení č. 407/2016 
k usnesení č. 408/2016 
k usnesení č. 411/2016 
k usnesení č. 412/2016 
k usnesení č. 413/2016 
k usnesení č. 414/2016 
k usnesení č. 415/2016 
k usnesení č. 416/2016 
k usnesení č. 418/2016 
k usnesení č. 419/2016 
k usnesení č. 420/2016 
k usnesení č. 421/2016 
k usnesení č. 422/2016 
k usnesení č. 423/2016 
k usnesení č. 425/2016 
k usnesení č. 426/2016 

k usnesení č. 428/2016 
k usnesení č. 429/2016 
k usnesení č. 430/2016 
k usnesení č. 431/2016 
k usnesení č. 439/2016 
k usnesení č. 440/2016 
k usnesení č. 441/2016 
k usnesení č. 442/2016 
k usnesení č. 443/2016 
k usnesení č. 445/2016 
k usnesení č. 446/2016 
k usnesení č. 447/2016 
k usnesení č. 448/2016 
k usnesení č. 452/2016 
k usnesení č. 453/2016 

 

V Liberci 19. května 2016 

Mgr. Jan Korytář  v .  r .  Tomáš Kysela v.  r.  
náměstek primátora náměstek primátora 
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Důvodová zpráva 

Stručný obsah: Pro vozidlo není na Městské policii Liberec další využití s ohledem na 
potřeby vozového parku, s přihlédnutím k technickému stavu a stáří vozidla. 
Navrhujeme odprodej tohoto vozidla panu Radkovi Nešněrovi, IČ: 47291231, Lužická 
3363/9, Jablonec nad Nisou, jako nejvyšší nabídce. 
 

Statutární město Liberec je vlastníkem vozidla Škoda Octavia Škoda Octavia Combi 1,9  TDI 
2L6 3866, od roku 2006. Pro toto vozidlo není na Městské policii Liberec další využití 
s ohledem na potřeby vozového parku, s přihlédnutím k technickému stavu, vůz má najeto 
více než 300 tisíc km, a stáří vozidla.  

Městská policie oslovila 5 bazarů s ojetými vozy, z toho 3 autobazary projevily zájem o od-
koupení vozidla – nabídky jsou přílohou, 4. oslovený neprojevil zájem a 5. požadoval přista-
vení vozu do tzv. komise. 

Navrhujeme tedy odprodej vozidla panu Radkovi Nešněrovi, IČ: 47291231, Lužická 
3363/9, Jablonec nad Nisou za cenu 42.000,- Kč včetně DPH, jako nejvyšší nabídce. 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML. 
 

 

             

 

 
 
  

 

 

     

Příloha usnesení č. 373/2016
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Příloha č.1 – Návrh smlouvy o výpůjčce 
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Příloha č.1  
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 5 
 

Elektroinstalace materiál a montáže   

P.Č. Popis MJ Množství 
celkem 

Jedn. 
cena za 
materiál 

Cena 
celkem 

za 
materiál 

Jedn. 
cena 
za 

montáž 

Cena 
celkem 

za 
montáž 

1 Krabice nástěná IP54 ks 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Vyrážecí tlacítko pro 
odpojení kuchyně IP44 

ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Vypínač 3f ve skříňce 
20A IP44 

ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Spínač jednofázový 
v provedení na omítku, 
10A/230V, barva bílá, 
plastové provedení, 
samozhášivé, zapojení 
1 , krytí IP44 

ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 35 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 78 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 185 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Kabel CYKY 5Cx2,5  m 20 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Kabel CYKY 5Cx6 m 120 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Kabel CYKY 5Cx10 m 60 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 30 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 Vodič CY6  zelenožlutý  m 115 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Protipožární prostup 
E60 ve stavební kon-
strukci 

m2 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Ekvipotencionální svor-
kovnice, slouží pro 
hlavní pospojování, k 
vyrovnání nulového 
potenciálu. 

ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 

Drátěný kabelový žlab 
250/50 pozinkovaný + 
výložník + nosná kon-
strukce žlabu 

m 26 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Elektroinstalační lišta 
40x20 

m 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Sádra elektroinstalační kq 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Izolační páska ks 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Smršťovací bužírka 
20mm sada 10ks 

ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Stahovací pásek 
2,6mm/200 

ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Svorka na spojování 
vodičů 3x1-2,5 

ks 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Hmoždinka HM8 + vrut ks 215 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 

Vyvrtání otvoru do stě-
ny, pro rozvodnou nebo 
přístrojovou krabici  
pr.68mm včetně úklidu 
sutě 

ks 1 
  0,00 0,00 

Příloha usnesení č. 390/2016
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24 
Průraz cihelnou zdí 
300-500mm. Včetně 
úklidu sutě. 

ks 5 
  0,00 0,00 

25 

Průraz stropní kon-
strukcí hloubka 300-
400x150x30mm. Včet-
ně úklidu sutě. 

ks 4 
  0,00 0,00 

26 Připojení VZT ks 3 
  0,00 0,00 

27 Připojení digestoře ks 2 
  0,00 0,00 

28 
Ukončení drátu do 
6mm2 

ks 12 
  0,00 0,00 

29 
Ukončení kabelu do 
3x4mm2 

ks 6 
  0,00 0,00 

30 
Ukončení kabelu do 
2x4mm2 ks 20   0,00 0,00 

31 
Ukončení kabelu do 
4x4mm2 

ks 4 
  0,00 0,00 

32 
Ukončení kabelu do 
5x4mm2 

ks 2 
  0,00 0,00 

33 
Ukončení kabelu do 
5x6mm2 

ks 12 
  0,00 0,00 

34 
Ukončení kabelu do 
4x10mm2 

ks 9 
  0,00 0,00 

35 
Ukončení kabelu do 
5x10mm2 

ks 2 
  0,00 0,00 

36 
Ukončení kabelu 3x 
150+70 

ks 1 
  0,00 0,00 

37 
Montáž rozvodnice do 
100kg 

ks 2 
  0,00 0,00 

38 
Demontáž a ekologická 
likvidace stávajících 
elektroinstalcí 

ks 1 
  0,00 0,00 

39 
Vypracování dokumen-
tace skutečného prove-
dení 

ks 1 
  0,00 0,00 

40 Revize el. zařízení ks 1 
  0,00 0,00 

41 
Zkouška a prohlídka 
rozvodných zařízení 

ks 1 
  0,00 0,00 

42 Proškolení obsluhy  ks 1 
  0,00 0,00 

43 Přesun materiálu ks 1 
  0,00 0,00 

44 Celkem    0,00  0,00 
 
 
 
 
 

Výkaz vým ěr               
 

 

Stavba : 
Opravy kuchyn ě ZŠ 
Jablo ňová  

číslo a název SO:    
číslo a název roz-
poč: 

D.1.4   Vzduchotechn i-
ka  
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 33

          Cena 
          Dodávky Montáže 

Pol.č. položka Popis M.j. množství jednotk. celkem jednotk. celkem 
1 800 2 3 4 5 6 7 8 

    
Z.č.1 –Strojovna vzdu-
chotechnika              

1,1   

Větrací jednotka rekuper-
ační  referenční výro-
bek DUPLEX  BT 71000 
Basic, deskový rekuperátor, 
filtry kaps. EU4, ventilátory 
6000m3/h přívod, 
6000m3/h odvod, ex.tlaky 
250/400Pa,OHŘEV 28,0 
kW, motory 3,3 kW/400V , 
regulátor RD5 400V-EC 
včetně čidel, servomotorů 
na klapkách a ovladače CP 
Touch a reg. CP 10 RT, 
směšovacího uzle s čerpa-
dlem a regulačním ventilem 
RE-TPO3    ks  1   ######   ####### 

1,2 
751 34-
4123 

Tlumič hluku buňkový 
600x600-1000 referenční 
výrobek                         - 4 
x JTH 300/300/1000, ks  2   ######   ####### 

1,3 
751 34-
4123 

Tlumič hluku buňkový 
800x500-1500 referenční 
výrobek-                            4 
x JTH 200/500/1500 ks  1   ######   ####### 

1,4   
Protidešťová žaluzie 
1400x400 – stávající  ks  1   ######   ####### 

    

Potrubí čtyřhranné sk I. 
pozink plech  ČSN EN 
1505             

  
751 51-
0014 

Potrubí průřezu od  0,13 do 
0,28m2 bm 22       ####### 

    Z.č.2 – Kuchyň             

2,1   

Digestoř středová s přívo-
dem vzduchu,  referenční 
výrobek  VARIANT- S 2900 x 
2200 x 465 mm, včetně 8 ks 
tukový filtr 400x 400 mm, dodá-
na v rozloženém stavu ks  1   ######   ####### 

2,2 
751 37-
7026 

 Digestoř nástěnná  refe-
renční výrobek  STADART-
N 2200X1200x465 mm 
včtně 2 ks tukový filtr 400x 
400 mm a osvětlení 2x58 W, 
průměr hrdla 250 mm ks  1   ######   ####### 

2,3 
751 37-
7024 

 Digestoř nástěnná 
1250x1250 (stávající) ks  1   0,00   ####### 

2,4 
751 51-
4613 

Regulační klapka   do čtyř-
hranného potrubí 355 x315 
vč.sm. 24 V ks  1   ######   ####### 
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2,5 
751 51-

4614 

Regulační klapka   do čtyř-
hranného potrubí 500 x355 
vč.sm. 24 V  ks   1   ######   ####### 

2,6a 
751 31-

1093 
Vyústka průmyslová 1 řadá 
425x225 s regulací R1 ks  1   ######   ####### 

2,6b 
751 31-

1092 
Vyústka průmyslová 1 řadá 
425x125 s regulací R1 ks  3   ######   ####### 

2,6c 
751 31-

1092 
Vyústka průmyslová 1 řadá 
325x125 s regulací R1 ks  1   ######   ####### 

2,7 
751 31-

1093 
Vyústka průmyslová 2 řadá 
425x225 s regulací R1 ks  3   ######   ####### 

2,8a 
751 51-

4112 

Regulační klapka do kruho-
vého potrubí průměr 250 
mm ks  2   ######   ####### 

2,8b 
751 53-

7112 

Regulační klapka do kruho-
vého potrubí průměr 355 
mm ks  2   ######   ####### 

2,8c 
751 53-

7112 

Regulační klapka do kruho-
vého potrubí průměr 500 
mm ks  1   ######   ####### 

    

Potrubí SPIRO-rovné 
trouby a tvarovky, do-
dávka a montáž             

2,11 
751 51-

0043 

Průměru do 300mm -  
Potrubí SPIRO prům 250 
mm  bm 8   0,00   ####### 

2,12 
751 51-

0044 

Průměru do 400mm -  
Potrubí SPIRO prům 355 
mm  bm 4   0,00   ####### 

2,13 
751 51-

0042 

Průměru do 500mm -  
Potrubí SPIRO prům 500 
mm  bm 6   0,00   ####### 

    

Potrubí čtyřhranné skI. 
pozink plech  ČSN EN 
1505             

2,16 
751 51-

0013 
Potrubí průřezu od  0,07 do 
0,13m2  bm 14   0,00   ####### 

2,52 
751 51-
0014 

PotrubÍ průřezu od  0,13 do 
0,28m2  bm 30   ######   ####### 

    Ostatní             

  

713 
311121 

Izolace tepelná minerální 
plstí tl.40 mm s povrchovou 
úpravou Al folie m2 20   ######   ####### 

  

76799-
5101 Závěsy potrubí  z typových 

prvků- závitové tyče a ob-
jímky s pružným uložením.  kg 80   ######   ####### 

  

998 75-
1101 

Přesun hmot pro vzducho-
techniku   stanovený pro-
centní sazbou vzdálenost 
do 50m  v objektech výšky 
do 12m  % 0,52   0,00   ####### 

    
 Z.č.3 –Strojovna úst řední 
vytáp ění             

    Potrubí             
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73311-
1106 

Potrubí z trubek ocelových 
závitových DN 32  bm 8   ######   ####### 

    Armatury             

  
73429-
2716 

Kulový kohout závitový s 
vypouštěním – DN 32  ks   2   ######   ####### 

  
73429-
1123 Vypouštěcí kohout DN 15  ks   2   ######   ####### 

    Nátěry a izolace             

  
78342-
5428 

Nátěr základní potrubí z 
trubek ocelových do DN 32 m 8   ######   ####### 

  
63154-
5120 

Izolační pouzdra Mirelon 
PRO tl. 20 mm, vnitř. prů-
měr 45 mm m 8   ######   ####### 

    Ostatní             

    
Vypuštění vody z otopného 
systému  kpl 1   ######   ####### 

    
Napuštění vody do otopné-
ho systému kpl 1   ###### ####### 

    

Montážní a upevňovací 
materiál (fitinky, těsně-
ní,objímky)–dle potřeby kpl 1   ######   ####### 

  732420811 

Demontáž oběhového čer-
padla okruhu vzducho-
techbniky  ks 1   ######   ####### 

  733110806 

Demontáž – potrubí z tru-
bek ocelových závitových 
DN 32 m 6   0,00   ####### 

    
Z.č.4 – Demontáže vzdu-
chotechniky             

4,1 
751 39-

8041 
Demontáž větrací  jednotky 
KDK ks  1   ######   ####### 

4,2 
751 12-

2693 
Demontáž radiálního venti-
látoru RNE  ks  1   ######   ####### 

4,3 
751 37-

7024 

Demontáž stávající digesto-
ře v kuchyni vel. 
1250x1250 ks  1   ######   ####### 

    

Potrubí čtyřhranné skI. 
pozink plech               

4,5 
751 51-

1021 
Potrubí průřezu od  0,07 do 
0,13m2  bm 25       ####### 

4,6 
751 51-

1022 
PotrubÍ průřezu od  0,13 do 
0,28m2  bm 60       ####### 

5   Ostatní             
5,4 HZS Mimostaveništní doprava % 3   ######     
5,5 HZS Revize, zkoušky   1   0,00   ####### 

    Součet       ######   ####### 
    Celkem           ####### 
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SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - část gastro  
   

 Název akce:    Opravy v kuchyni ZŠ Jabloňová , Liberec  , část gastro  
 Objednatel:  Magistrát Města Liberce  

   
 

Technologie celkem 1.Etapa bez DPH    0 
 Vedlejší náklady 1.etapa      0 
 1.etapa celkem  bez DPH      0 
 1.etapa celkem včetně DPH  

 
0 

 

Technologie celkem 2.etapa  bez DPH    0     

 
Vedlejší náklady 2.etapa      0 

 Celkem 2.etapa bez DPH      0 
 Celkem 2.etapa včetně DPH  

 
0 

 

Poz. Název a typ zařízení Ks 

Bez 
DPH 
za 

kus 

Bez 
DPH 

celkem DPH 
S DPH 

celkem 

              

1 Varný blok           

              

1.1.0 El. kotel 150 l s nepřímým ohřevem 2   0 21 0 

  pressostat , kontrolka stavu hladiny            

  v meziplášti , napouštěcí batrerie            

  rozměry 800 x 930 x 850           

  příkon 400V/24 kW           

  Úprava ZTI  2   0 21 0 

  rozbočení SV z podlahy            

1.1.1 El. kotel 80 l s nepřímým ohřevem 1         

  STÁVAJÍCÍ            

  Kromet            

  rozměry 800 x 700 x 850           

  příkon 400V/12,5 kW           

1.1.2 Distanční modul s lemem - přivařit  1   0 21 0 

  rozměr 800 x 230 mm            

1.2.0 El. sporák 4 varné zóny s el. troubou 1         

  STÁVAJÍCÍ            

  ALBA Hořovice           

  rozměry 900 x 900 x 850           

  příkon 400V/15 kW           

1.3.0 El. pánev sklopná 80 l  1   0 21 0 

  vana ze spec. slitiny DUOMAT           

  manuální sklápění           
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  napouštění vody            

  rozměry 800 x 930 x 850           

  příkon 400V/ 13 kW           

  Úprava ZTI  1   0 21 0 

  rozbočení stávajcího vývodu SV            

1.3.1 El. pánev sklopná 80 l 1   0 21 0 

  vana ze spec. slitiny DUOMAT           

  napouštění vody            

  manuální sklápění           

  rozměry 800 x 930 x 850           

  příkon 400V/13 kW           

  Úprava ZTI  1   0 21 0 

  rozbočení SV z podlahy            

1.4.0 El. pec 3 dílná  1         

  STÁVAJÍCÍ            

  ALBA Hořovice TPE 30            

  rozměry 900 x 900 x 1670           

  příkon 400V/12 kW           

1.5.0 Stojan  na plechy nerez 1         

  STÁVAJÍCÍ            

  rozměry 580 x 750           

1.6.0 Regál 4 police nerezový 1         

  STÁVAJÍCÍ            

  rozměry 1000 x 600 x 1800           

1.7.0 Umyvadlo s mísící baterií 1         

  STÁVAJÍCÍ            

  vč. hygienického setu ( odpadkový            

  koš, dávkovač mýdla, zásobník na           

  jednorázové ručníky)           

1.8.0 Chlazený stůl - 3 sekce 1         

  STÁVAJÍCÍ            

  3x dveře, zadní lem            

  rozměry 1800 x 700 x 900           

  příkon 230V/0,5           

              

2 Nerezové výrobky           

              

2.1.0 Podlahový žlab s vpustí DN 100  1   0 21 0 

  s pororoštem, nerez           

  rozměry 2900 x 400            

  Úprava ZTI  1   0 21 0 

  napojení na stávající odpad           

2.1.1 Podlahový žlab s vpustí DN 100 1   0 21 0 

  s pororoštem, nerez           
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  rozměry 1600 x 400           

  Úprava ZTI  1   0 21 0 

  napojení na stávající odpad           

2.2.0 VZT zákryt nad varný blok - dodávka VZT  1         

  středový, dvě řady filtrů, osvětlení           

  rozměr  cca 3000 x 2200 x 450           

2.2.1  VZT zákryt nad konvektomaty - dodávka VZT            

  nástěnný s tukovými filtry, bez osvětlení            

  rozměr cca 2500x1400           

2.3.0 Manipulační vozík s prac. plochou 1   0 21 0 

  zásuny na GN           

  rozměry 720 x 660 x 900           

2.4.0  Prac.stůl s policí , bez lemu  1   0 21 0 

  rozměry 1800 x 700 x 850            

              

3 Umývárna stolního nádobí - 2.etapa            

              

3.1.0 Vstupní stůl s dřezem, zadní lem 1   0 21 0 

  dráha na koše, levo-pravý           

  pro ALBA M 1003           

  rozměry 1200 x 700 x 900           

3.1.1 Tlaková sprcha nástěnná  1         

  STÁVAJÍCÍ            

3.1.2 Výstupní stůl s dráhou na koše 1   0 21 0 

  zadní lem           

  rozměry 700 x 700 x 900           

3.2.0 Třídící stůl s trnoží - doměrek  1   0 21 0 

  zadní a pravý lem           

  rozměry 1600 x 700 x 900            

3.3.0 Sada 6 košů pro myčku nádobí 1   0 21 0 

  rozměry 500 x 500           

3.4.0 Myčka nádobí průchozí 1         

  STÁVAJÍCÍ            

  ALBA Hořovice           

  příkon 400V/ 12,5 kW           

3.4.1  VZT zákryt zákryt and myčku - zajistí VZT  1         

  přesun stávajcíího od konvektomatu            

  Rozměr 1250x1250x450 mm            

4 Konvektomat a výdej jídel - 2.etapa            

              

4.1.0 El. konvektomat kap. 20 GN 1/1  1   0 21 0 

  panty vlevo , vyvíjení páry nástřikem           

  pokrmová sonda             

  vč. Zavážecího vozíku            
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  99 programů s 9 varnými kroky             

  automatický  mycí systém            

  sprcha pro boční montáž            

  rozměry 866 x 997 x 1863            

  příkon 400V/29,7 kW           

  Úprava ZTI  1   0 21 0 

  rozbočení stávajícího vývodu            

4.1.1 El. konvektomat kap. 10 GN 1/1 1         

  STÁVAJÍCÍ           

  vč. Podestavby a sprchy             

  Unox            

  rozměry 750 x 773 x 1042           

  příkon 400V/18,7 kW           

4.1.2 Sada GN pro vaření 1 0 0 21 0 

  děrovaná GN 1/1-150  10   0 21 0 

  GN 1/1-65  20   0 21 0 

  smaltovaná GN 1/1-40  10   0 21 0 

  víko GN 1/1 bez výřezu  20   0 21 0 

  GN 1/1 -100  10   0 21 0 

4.1.3 Změkčovač vody automatický 1   0 21 0 

  včetně by- passu a filtru            

  pro napojení 2 konvektomatů            

  instalace ve strojovně VZT v 1.PP            

  regenerace řízena časem            

  rozměry 400 x 550 x 600           

  příkon 230V/0,01           

  Úprava ZTI  1   0 21 0 

  rozbočení SV u stávajcíího přívodu SV             

4.2.0 Výdejní vozík s ohřevem pro 3 GN 1/1 2   0 21 0 

  rozměry 1210 x 650 x 900           

  příkon 230V/2,4 kW           

4.3.0 Zásobník na talíře s ohřevem 2 tubusy 2   0 21 0 

  rozměry 910 x 480 x 900           

  příkon 230V/0,7           

4.4.0 Výdejní vozík s ohřevem pro 3GN 1/1 1         

  STÁVAJÍCÍ           

  rozměry 1210 x 650 x 900           

  příkon 230V/2,4 kW           

4.5.0 Zásobník na talíře s ohřevem 2tubusy 1         

  STÁVAJÍCÍ           

  rozměry 910 x 480 x 900           

  příkon 230V/0,7           

4.6.0. parapetní deska nerez , bez lemu  2   0 21 0 

  montáž na vyzděnnou příčku            

Příloha usnesení č. 390/2016



 40

  rozměry cca 2300x350 - doměrek            

4.7.0. roleta s Al lamelami a el.pohonem  2   0 21 0 

  bílá vč.schránky , el.ovladač            

  rozšměry            

5 Vedlejší náklady           

              

5.1.0 Demontáž stávající technologie  1   0   0 

5.1.0a Demontáž stávající technologie  1   0   0 

  vč.likvidace dle požadavku            

5.1.1 Montáž technologie 1.etapa  1   0   0 

5.1.2 Montáž technologie 2.etapa  1   0   0 

5.1.3. 
Úpravy vývodů pro stravovací systém - 
2.etapa 1   0   0 

 
 
 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

               
 

Stavba: Opravy kuchyně ZŠ Jabloňová, Liberec 
 

 

Objekt: 001 - I. etapa 
 

 
JKSO: 

       
CC-CZ: 

   

 
Místo: 

Jabloňová 564/43, Libe-
rec    

Datum: 
16.12.2015 

 

               
 

Objednavatel: 
      

IČ: 
   

  
Statutární město Liberec 

    
DIČ: 

   
               
 

Zhotovitel: 
       

IČ: 
 

Vyplň údaj 
 

  
Vyplň údaj DIČ: 

 
Vyplň údaj 

 

               
 

Projektant: 
       

IČ: 
   

  
RIP projekční společnost 

    
DIČ: 

   
               
 

Zpracovatel: 
       

IČ: 
   

  
  

       
DIČ: 

   
               
 

Poznámka: 
            

        
               
 

                          
 

 
Náklady z rozpočtu 

      
0,00 

 

 
Ostatní náklady 

      
0,00 

 
               

 
Cena bez DPH 

      
0,00 

 

 
                          

 

 
DPH základní 21,00% ze 0,00 

  
0,00 

 

  
snížená 15,00% ze 0,00 

  
0,00 

 

Příloha usnesení č. 390/2016



 41

               
  Cena s DPH v CZK       0,00   

               

               
               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
Projektant       

 Zpracovatel           
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Datum a podpis: Razítko 

 
Datum a podpis:   Razítko 

 
               

 
Objednavatel     

 Zhotovitel           
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Datum a podpis: Razítko 

 
Datum a podpis:   Razítko 

 
                              

               

               

               
                              

REKAPITULACE ROZPOČTU 

               
Stavba: 

 
Opravy kuchyně ZŠ Jabloňová, Liberec 

 

Objekt: 001 - I. etapa 
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Místo: 
 

Jabloňová 564/43, Libe-
rec  

Datum: 
 

16.12.2015 
 

               
Objednavatel: Statutární město Liberec 

 
Projektant: RIP projekční společnost 

Zhotovitel: Vyplň údaj 
   

Zpracovatel:   

               

Kód - Popis             Cena celkem [CZK] 

               

1) Náklady z rozpočtu 
      0,00 

 
HSV - Práce a dodávky HSV 

     0,00 

 
    4 - Vodorovné konstrukce 

     
0,00 

 
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
0,00 

 
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   
0,00 

 
    997 - Přesun sutě 

      
0,00 

 
    998 - Přesun hmot 

      
0,00 

 PSV - Práce a dodávky PSV 
     0,00 

 
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
0,00 

 
    743 - Elektromontáže  

      
0,00 

 
    751 - Vzduchotechnika 

      
0,00 

 
    763 - Konstrukce suché výstavby 

    
0,00 

 
    771 - Podlahy z dlaždic 

      
0,00 

 
    781 - Dokončovací práce - obklady 

    
0,00 

 
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

   
0,00 

 HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
    0,00 

 
OST - Ostatní 

       0,00 

 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

   0,00 

 
    VRN3 - Zařízení staveniště 

     
0,00 

 
    VRN4 - Inženýrská činnost 

     
0,00 

 
    VRN7 - Provozní vlivy 

      
0,00 

               

2) Ostatní náklady 
      0,00 

 
Zařízení staveniště 

     
0,00 

 
Projektové práce 

     
0,00 

 
Územní vlivy 

     
0,00 
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Provozní vlivy 

     
0,00 

 
Jiné VRN 

     
0,00 

 
Kompletační činnost 

      
0,00 

               

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)     0,00 

                              
               

               

               
                              

ROZPOČET 

               
Stavba: 

 
Opravy kuchyně ZŠ Jabloňová, Liberec 

 

Objekt: 001 - I. etapa 
 

               
Místo: 

 
Jabloňová 564/43, Libe-
rec  

Datum: 
 

16.12.2015 
 

               
Objednavatel: Statutární město Liberec 

 
Projektant: RIP projekční společnost 

Zhotovitel: Vyplň údaj 
   

Zpracovatel:   

               

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

Náklady z rozpočtu 
      0,00 

 
HSV - Práce a dodávky HSV 

 
0,00 

 
    4 - Vodorovné konstrukce 

 
0,00 

1 K 411386621 

Zabetonování prostupů v 
instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,25 m2 
ve stropech 

kus 1,000 0,00 0,00 

   
"dobetonávka stropu" 1 

 
1,000 

      

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
 

0,00 

2 K 631311115 
Mazanina tl do 80 mm z 
betonu prostého tř. C 20/25 m3 1,534 0,00 0,00 

   
4,5*4,66*0,08 

 
1,678 

      

   
-(2,9+1,6)*0,4*0,08  -0,144       

   
Součet  1,534       

3 K 631319011 
Příplatek k mazanině tl do 
80 mm za přehlazení po-
vrchu 

m3 1,534 0,00 0,00 
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4 K 631319181x 
Příplatek k mazanině tl do 
80 mm za vyspádování ke 
žlabům 

m3 1,534 0,00 0,00 

 
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

 
0,00 

5 K 952901111 
Vyčištění budov bytové a 
občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m 

m2 100,000 0,00 0,00 

6 K 965042141 

Bourání podkladů pod dlažby 
nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 
100 mm pl přes 4 m2 

m3 2,097 0,00 0,00 

   
4,5*4,66*0,1 

 
2,097 

      

7 K 972054341x 
Vybourání otvorů v ŽB stro-
pech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 280 mm 

kus 1,000 0,00 0,00 

   
"zvětšení otvoru pro VZT 
200x700 mm" 1  

1,000 
      

8 K 977211112 
Řezání ŽB kcí hl do 350 mm 
stěnovou pilou do průměru 
výztuže 16 mm 

m 1,100 0,00 0,00 

   
"zvětšení otvoru pro VZT" 

        

   
0,7+2*0,2 

 
1,100 

      

9 K 977311111 
Řezání stávajících betono-
vých mazanin nevyztužených 
hl do 50 mm 

m 18,320 0,00 0,00 

   
"proříznutí spár po obvodu u 
bourané dlažby"         

   
2*(4,5+4,66) 

 
18,320 

      

10 K 985131311 
Ruční dočištění ploch stěn, 
rubu kleneb a podlah ocelo-
vých kartáči 

m2 20,970 0,00 0,00 

   
"očištění panelu po vybourá-
ní podkladu"         

   
4,5*4,66 

 
20,970 

      

    997 - Přesun sutě 
 

0,00 

11 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava 
suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně 

t 6,482 0,00 0,00 

12 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných 
hmot na skládku nebo mezi-
skládku do 1 km se složením 

t 6,482 0,00 0,00 

13 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a 
vybouraných hmot na sklád-
ku ZKD 1 km přes 1 km 

t 32,410 0,00 0,00 

14 K 997013801 
Poplatek za uložení staveb-
ního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) 

t 4,738 0,00 0,00 

15 K 997013803 

Poplatek za uložení staveb-
ního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (sklád-
kovné) 

t 1,744 0,00 0,00 

 
    998 - Přesun hmot 

 
0,00 

16 K 998018001 
Přesun hmot ruční pro budo-
vy v do 6 m 

t 3,821 0,00 0,00 

 
PSV - Práce a dodávky PSV 

 
0,00 

 
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

 
0,00 
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17 K 711113110x 
Izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační elastickou 
stěrkou na ploše vodorovné 

m2 40,140 0,00 0,00 

   
"spodní vrstva vč.napojení 
na stávající hydroizolaci"         

   
4,5*4,66 

 
20,970 

      

   
Mezisoučet 

 
20,970 

      

   
"vrchní vrstva pod dlažbu"         

   
4,5*4,66 

 
20,970 

      

   
-(2,9+1,6)*0,4 

 
-1,800 

      

   
Mezisoučet 

 
19,170 

      

   
Součet  40,140       

18 K 711113120x 
Izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační elastickou 
stěrkou na ploše svislé 

m2 5,624 0,00 0,00 

   
"opláštění VZT bloku pod 
obklad"         

   
(1,36+2*0,8)*1,9  5,624       

19 K 998711201 
Přesun hmot procentní pro 
izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m 

% 0,000 0,00 0,00 

 
    743 - Elektromontáže  

 
0,00 

20 K 743001x D+M elektroinstalace - dle 
samostatného soupisu 

kpl 1,000 0,00 0,00 

 
    751 - Vzduchotechnika 

 
0,00 

21 K 751001x 
D+M vzduchotechnika - dle 
samostatného soupisu 

kpl 1,000 0,00 0,00 

 
    763 - Konstrukce suché výstavby 

 
0,00 

22 K 763121714 SDK stěna předsazená zá-
kladní penetrační nátěr 

m2 8,888 0,00 0,00 

23 K 76322112x 
Opláštění VZT bloku deskami 
Knauf Aquapnel Indoor 12,5 
mm na ocelový rošt 

m2 8,888 0,00 0,00 

   
"čelní stěna pod strop"         

   
1,36*3,3 

 
4,488 

      

   
"boční stěny  pod VZT potru-
bí"         

   
2*0,8*2,75 

 
4,400 

      

   
Součet  8,888       

24 K 998763401 
Přesun hmot procentní pro 
sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m 

% 0,000 0,00 0,00 

 
    771 - Podlahy z dlaždic 

 
0,00 

25 K 771571810 
Demontáž podlah z dlaždic 
keramických kladených do 
malty 

m2 20,970 0,00 0,00 

   
"vč.stávajících roštů" 
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4,5*4,66 

 
20,970 

      

26 K 771574131 

Montáž podlah keramických 
režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepi-
dlem do 50 ks/m2 

m2 20,310 0,00 0,00 

   
4,5*4,66 

 
20,970 

      

   
-(2,9+1,6)*0,4  -1,800       

   
Mezisoučet 

 
19,170 

      

   
"doplnění dlažeb" 

        

   
1+0,2*0,7 

 
1,140 

      

   
Mezisoučet  1,140       

   
Součet 

 
20,310 

      

27 M 59761400x 
dlaždice keramické proti-
skluzové (minimálně R10) 

m2 22,341 0,00 0,00 

28 K 771579191 
Příplatek k montáž podlah 
keramických za plochu do 5 
m2 

m2 1,140 0,00 0,00 

   
1+0,2*0,7 

 
1,140 

      

29 K 771579195x 

Příplatek k montáž podlah 
keramických za spárování 
elastickou silikonovou spáro-
vačkou (např. na bázi polysi-
loxanu) 

m2 20,310 0,00 0,00 

30 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 20,310 0,00 0,00 

31 K 771990111 
Vyrovnání podkladu samoni-
velační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 15 Mpa 

m2 20,310 0,00 0,00 

32 K 998771201 
Přesun hmot procentní pro 
podlahy z dlaždic v objek-
tech v do 6 m 

% 0,000 0,00 0,00 

 
    781 - Dokončovací práce - obklady 

 
0,00 

33 K 781474115 

Montáž obkladů vnitřních 
keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem 

m2 5,624 0,00 0,00 

   
"opláštění VZT bloku" 

        

   
(1,36+2*0,8)*1,9 

 
5,624 

      
34 M 59761155x obkladačky keramické  m2 6,186 0,00 0,00 

35 K 781479191 
Příplatek k montáži obkladů 
vnitřních keramických hlad-
kých za plochu do 10 m2 

m2 5,624 0,00 0,00 

36 K 781479195 

Příplatek k montáži obkladů 
vnitřních keramických hlad-
kých za spárování bílým 
cementem 

m2 5,624 0,00 0,00 

37 K 781494111x 
Nerezové profily rohové 
lepené flexibilním lepidlem 

m 3,800 0,00 0,00 

   
2*1,9  3,800       

38 K 781494511x 
Nerezové profily ukončovací 
lepené flexibilním lepidlem m 2,960 0,00 0,00 

   
1,36+2*0,8 

 
2,960 

      
39 K 781495115 

Spárování vnitřních obkladů 
silikonem 

m 2,960 0,00 0,00 
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"styk obkladu a dlažby" 

        

   
1,36+2*0,8 

 
2,960 

      

40 K 998781201 
Přesun hmot procentní pro 
obklady keramické v objek-
tech v do 6 m 

% 0,000 0,00 0,00 

 
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

 
0,00 

41 K 784211101 

Dvojnásobné bílé malby ze 
směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnos-
tech výšky do 3,80 m 

m2 8,264 0,00 0,00 

   
"malba opláštění VZT nad 
obklady"         

   
8,888-5,624  3,264       

   
"drobné opravy" 5 

 
5,000 

      

   
Součet 

 
8,264 

      

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
 

0,00 
42 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba 

stavební dělník 
hod 10,000 0,00 0,00 

   

"ostatní nespecifikované 
pomocné a bourací práce a 
přípomoce" 10 

 
10,000 

      

43 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba 
zedník specialista 

hod 20,000 0,00 0,00 

   

"ostatní nespecifikované 
stavební práce a přípomoce" 
20 

 
20,000 

      

44 M MAT 001 
přímý materiál do předchozí 
položky (odhad 2.500,- Kč) 

Kč 1,000 0,00 0,00 

 

OST - Ostatní 
 

0,00 
45 K GASTRO 1 

D+M gastro zařízení 
(1.etapa) 

Kč 1,000 0,00 0,00 

 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

 
0,00 

 
    VRN3 - Zařízení staveniště 

 
0,00 

46 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00 

47 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00 

   
"ochrana a zakrytí stávají-
cích konstrukcí" 1  

1,000 
      

    VRN4 - Inženýrská činnost 
 

0,00 

48 K 045002000 Kompletační a koordinační 
činnost 

Kč 1,000 0,00 0,00 

   
"koordinace  VZT, elektro a 
gastro" 1  

1,000 
      

    VRN7 - Provozní vlivy 
 

0,00 

49 K 071002000 
Provoz investora, třetích 
osob 

Kč 1,000 0,00 0,00 

Příloha usnesení č. 390/2016



 48

 

VP - Vícepráce 
       

0,00 
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Naformátováno: Čeština

Smlouva  
o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 

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

 
 

Smluvní strany: 
 

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

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

práv, povinností a závazků 
 
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je vzájemný převod činností příspěvkových organizací 

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

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

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

 
II. 

Převod a specifikace činností  
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.1. Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje  

DC SLUNÍČKO  tyto objektymimo jiných tento objekt: 
• Soubor nemovitostí funkčně souvisejících s objektem Pekárkova čp. 572/5, Liberec  

(tj. budova č.p. 572 na- součást pozemku p.č. 627/1, budova bez č.p. nebo 
evidenčního čísla postavená na- součást pozemku p.č. 627/2, pozemky p.č. 627/1, p.č. 
627/2, p.č. 628/1, p.č. 628/2 a p.č. 628/1, a629,  to vše včetně vše v k.ú. Starý Harcov 
a pozemek p.č.3269/2, k.ú. Liberec).  

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

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

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

• Aloisina výšina 645, Liberec 15 – MŠ Korálek  
• Holečkova čp. Březinova 389381/8, Liberec 5 – MŠ Pramínek7   
• Burianova 972/2, Liberec 6 – MŠ Kytička  
• Husova 991/35, Liberec 1 – MŠ Klášterní, odloučené prac. Husova  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Součástí převodu DC SLUNÍČKO nebude výkon činností výchovného zařízení JESLE, 
tuto činnost si město ponechá prostřednictvím jiné své příspěvkové organizace a součástí 
převodu tak nejsou ani soubor nemovitostí  Holečkova čp. 381/8, Liberec 7  (pozemek  
p.č. 831, jehož součástí je budova č.p. 381, k.ú. Horní Růžodol - ve vlastnictví Města) a 
pozemky p.č.832 a p.č. 833, k.ú. Horní Růžodol, ani movité věci s těmito nemovitostmi 
využívané k provozu jeslí.  
 

III. 
Pracovněprávní vztahy 

 

Naformátováno: Písmo: není Kurzíva

Naformátováno: Písmo: není Tučné

Naformátováno: Odsazení: Vlevo:  0,75 cm
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1. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dojde ve smyslu § 338 odst. 2 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to jak při 
převedení činností podle článku II. odstavce 1, tak při převedení činnosti podle článku II. 
odstavce 2.  

 
 
 
 

IV. 
Majetek 

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

této smlouvy v majetku DDM Větrník a po jeho zrušení se stane majetkem Kraje, daruje 
Kraj na základě darovací smlouvy Městu s tím, že u nemovitých věcí bude návrh na 
vklad podán na příslušné katastrální pracoviště dne 1. 9. 2016. V období od podání 
návrhu na vklad do provedení vkladu bude DDM Liberec majetek užívat na základě 
výpůjčky od Kraje.  Město tento majetek následně předá k hospodaření DDM Liberec. 
Movité věci Kraj daruje Městu na základě darovací smlouvy, která bude schválena 
nejpozději do 31. 1012. 2016, o těchto movitých věcech smluvní strany sepíší předávací 
protokol do 30 dnů od podpisu tétotakovéto smlouvy. 
 

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

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

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

5. Flotila: Kraj se zavazuje, že na Město a nově zřízenou organizaci DDM Liberec postoupí 
pohledávky plynoucí z kupní smlouvy č. OLP/3536/2015 mezi Libereckým krajem a 
Junákem - český skaut, přístav Flotila Liberec, z. s.  ve prospěch DDM Větrník na 
užívání FLOTILY a to formou dodatku k uvedené kupní smlouvě a Smlouvy o 
postoupení pohledávky.  
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6. Závazky a pohledávky z fondů rušených p.o.: Na základě této smlouvy v souvislosti 
s převodem činností na Město nepřechází žádné pohledávky a závazky DDM Větrník. 
Kraj se zavazuje poskytnout Městu v roce 2016 na základě darovací smlouvy finanční dar 
ve výši zůstatků peněžních fondů DDM Větrník k 31. 8. 2016 na zajištění nákladů 
souvisejících s převodem činností. Rovněž na Kraj nepřechází v souvislosti s převodem 
činností na Kraj žádné pohledávky a závazky DC SLUNÍČKO. Město se zavazuje 
poskytnout Kraji v roce 2016 na základě darovací smlouvy finanční dar ve výši zůstatků 
peněžních fondů DC SLUNÍČKO ke dni jeho zrušení, na zajištění nákladů souvisejících 
s převodem činností.  

V.  
Neinvestiční náklady 

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

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

 
VI. 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naformátováno: Odsazení: Vlevo:  0 cm
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…………………………………………          ……………………………………… 

Tibor Batthyány       Martin Půta 
primátor Statutárního města Liberec             hejtman Libereckého kraje 
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Příloha č. 1 – Darovací smlouva pro LK 
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Příloha č. 2 – Darovací smlouva od LK 
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Příloha č. 1 – Smlouva o výpůjčce 
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Důvodová zpráva 
___________________________________________________________________________ 
 
Stručný obsah: Na základě výzvy Registru územní identifikace adres a nemovitostí 
(RÚIAN) je nutné s účinností od 1. 9. 2016 přistoupit k nápravě historických nepřesností 
ve zřizovací listině Mateřské školy Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, p. o. Zá-
roveň dochází k aktualizaci zřizovací listiny, která je v souladu s aktuálními legislativ-
ními změnami. Nová zřizovací listina je předkládána ve formě úplného znění.   
 
V polovině roku 2012 došlo ke spuštění systému základních registrů veřejné správy ČR. Je-
den ze čtyř základních registrů je i registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). 
 
V současné době byl rovněž školský rejstřík (ŠR) připojen na systém RÚIAN. Následkem 
připojení byl zjištěn nesoulad v názvu a sídle (čl. II zřizovací listiny) příspěvkové organizace, 
což je důvod k nápravě historické nepřesnosti. Školský rejstřík je veřejný seznam; zápisem (na 
základě zřizovací listiny) do školského rejstříku vzniká právnické osobě, která vykonává čin-
nost školy nebo školského zařízení, právo poskytovat vzdělávání a školské služby a právo vy-
dávat doklady o vzdělávání. Rovněž zápisem do školského rejstříku vzniká právnické osobě 
právo na přidělování prostředků ze státního rozpočtu. 
 
Úprava adresy ve čl. II zřizovací listiny dotčené příspěvkové organizace proběhne v souladu s 
§ 6 prováděcí vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, která je prvním prováděcím předpisem, jenž 
upravuje způsob zápisu adresy. Až doposud podobu adresy upravovaly pouze dokumenty 
a řády České pošty, s.p.  
 
Spolu s úpravou článku II. zřizovací listiny dochází k aktualizaci zřizovací listiny, která je 
v souladu s legislativními změnami. Nová zřizovací listina je předkládána ve formě úplného 
znění (včetně zapracování všech dosavadních dodatků). Nové znění zřizovací listiny nabývá 
účinnosti dnem 1. září 2016. Tímto dnem se ruší zřizovací listina schválená zastupitelstvem 
města dne 29. 10. 2009. 
 
 
 
Původní název a sídlo (čl. II zřizovací listiny):  
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 
Sídlo: PSČ 460 014, Liberec 14, Tovačovského 166/27 
Sídlo odloučeného pracoviště: PSČ 460 14, Liberec 14, Markova 1334/10 
Identifikační číslo: 72742976 
Právní postavení: příspěvková organizace 
 
Návrh změny názvu a sídla od 1. 9. 2016 dle RÚIAN (čl. II zřizovací listiny):  
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Horská 166/27, příspěvková organizace 
Sídlo: Horská 166/27; Liberec XIV – Ruprechtice; PSČ 460 14 Liberec 14 
Sídlo odloučeného pracoviště: Markova 1334/10; Liberec XIV – Ruprechtice; PSČ 460 14 
Liberec 14 
Identifikační číslo: 72742976 
Právní postavení: příspěvková organizace 
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Další úpravy návrhu úplného znění zřizovací listiny se týkají: 
- čl. IV, bod 2 (nový bod) 
- čl. IV, bod 7 (nový bod) 
- čl. X, bod 3, písm. i (vypuštěno; odkaz na již neexistující nařízení vlády č. 447/2000 

Sb.) 
 
 
Uvedené změny byly projednány s ředitelkou dotčené příspěvkové organizace, odbor školství 
a sociálních věcí doporučuje předložený materiál schválit. 
 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 
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Důvodová zpráva 
___________________________________________________________________________ 
 
Stručný obsah: Na základě výzvy Registru územní identifikace adres a nemovitostí 
(RÚIAN) je nutné s účinností od 1. 9. 2016 přistoupit k nápravě historických nepřesností 
ve zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Záro-
veň dochází k aktualizaci zřizovací listiny, která je v souladu s aktuálními legislativními 
změnami. Nová zřizovací listina je předkládána ve formě úplného znění.   
 
V polovině roku 2012 došlo ke spuštění systému základních registrů veřejné správy ČR. Je-
den ze čtyř základních registrů je i registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). 
 
V současné době byl rovněž školský rejstřík (ŠR) připojen na systém RÚIAN. Následkem 
připojení byl zjištěn nesoulad v názvu a sídle (čl. II zřizovací listiny) příspěvkové organizace, 
což je důvod k nápravě historické nepřesnosti. Školský rejstřík je veřejný seznam; zápisem (na 
základě zřizovací listiny) do školského rejstříku vzniká právnické osobě, která vykonává čin-
nost školy nebo školského zařízení, právo poskytovat vzdělávání a školské služby a právo vy-
dávat doklady o vzdělávání. Rovněž zápisem do školského rejstříku vzniká právnické osobě 
právo na přidělování prostředků ze státního rozpočtu. 
 
Úprava adresy ve čl. II zřizovací listiny dotčené příspěvkové organizace proběhne v souladu s 
§ 6 prováděcí vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, která je prvním prováděcím předpisem, jenž 
upravuje způsob zápisu adresy. Až doposud podobu adresy upravovaly pouze dokumenty 
a řády České pošty, s.p.  
 
Spolu s úpravou článku II. zřizovací listiny dochází k aktualizaci zřizovací listiny, která je 
v souladu s legislativními změnami. Nová zřizovací listina je předkládána ve formě úplného 
znění (včetně zapracování všech dosavadních dodatků). Nové znění zřizovací listiny nabývá 
účinnosti dnem 1. září 2016. Tímto dnem se ruší zřizovací listina schválená zastupitelstvem 
města dne 29. 10. 2009. 
 
 
 
Původní název a sídlo p. o. (čl. II z řizovací listiny):  
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
Sídlo: PSČ: 460 01, Liberec 3, Barvířská 38/6 
Sídlo odloučeného pracoviště: PSČ 460 01, Liberec 1, Proboštská 6 
Identifikační číslo: 65635612 
Právní postavení: příspěvková organizace 
 
Návrh změny názvu a sídla od 1. 9. 2016 dle RÚIAN (čl. II z řizovací listiny):  
Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace 
Sídlo: Proboštská 38/6; Liberec III – Jeřáb; PSČ 460 07 Liberec 7 
Identifikační číslo: 65635612 
Právní postavení: příspěvková organizace 
 
 
(Pozn.: Důvodem k vypuštění „sídla odloučeného pracoviště“ v aktualizovaném znění zřizo-
vací listiny je skutečnost, že je totožné se sídlem samotné ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec, p. o.) 
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Další úpravy návrhu úplného znění zřizovací listiny se týkají: 

- čl. III, bod 2, písm. d) vypuštěno: „zabezpečuje vyučovací a sportovní proces žáků tříd 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovních tříd) se zaměřením na kopanou“. 
Důvodem je skutečnost, že případná specifika školy jsou charakterizována ve školním 
vzdělávacím programu školy (ŠVP) a do zřizovací listiny nepatří. 

- čl. IV, bod 2 (nový bod) 
- čl. IV, bod 7 (nový bod) 
- čl. X, bod 3, písm. i (vypuštěno; důvodem je odkaz na již neexistující nařízení vlády č. 

447/2000 Sb.) 
 
 
Uvedené změny byly projednány s ředitelem dotčené příspěvkové organizace, odbor školství 
a sociálních věcí doporučuje předložený materiál schválit. 
 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě  

o zajišťování fotografických a video služeb při obřadech vítání občánků 

v prostorách Magistrátu města Liberec č. 11/13/0072 
 
 
 

 
Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
(dále jen objednatel) 

 
a 
 
Foto Art Kubát s. r. o. 

se sídlem Blanická 807, 460 14  Liberec 14 
IČ 28738055 
zastoupená p. Karlem Kubátem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29621 
(dále jen poskytovatel) 

 

uzavírají v souladu s usnesením rady města č.                      ze dne                   tento dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o zajišťování fotografických a video služeb při obřadech vítání občánků v prostorách 

Magistrátu města Liberec č. 11/13/0072 (dále jen „Smlouva“): 

 

 

I.  

 

1. V souladu s ustanovením čl. II Smlouvy jsou oprávněnými osobami objednatele, které mohou 
čerpat z otevřeného účtu ve výši 15.000 Kč/rok (včetně DPH): 

 
o náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu 
o vedoucí odboru školství a sociálních věcí 
o vedoucí odboru Kancelář primátora 
o pracovník odboru Kancelář primátora, zajišťující propagaci města  

 
2. V  čl. IV, odst. 2 se mění číslo variabilního symbolu pro hrazení ceny za služby. Čl IV odst. 2 nově 

zní: „Částka bude hrazena měsíčně dle skutečnosti na základě objednatelem vystavené faktury se 
splatností 15 dnů na účet objednatele č. 4096302/0800 vedený u České spořitelny, a. s. Liberec, 
s variabilním symbolem 3806130072.“ 
 

3. Doba trvání Smlouvy se prodlužuje o 3 roky, tj. na dobu určitou od 1. června 2016 do 31. května 
2019. 

 
II.  

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
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2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá 1. 
června 2016. 

 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

stejnopisu. 
 

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 tomto dodatku. 
 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada města 
Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 
 

 
 
 
 
V Liberci dne …………………… 
 
Za objednatele:       Za poskytovatele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….…..    ……………………………………………………….….. 

Mgr. Pavel Kalous      Karel Kubát 
vedoucí odboru školství a sociálních věcí   jednatel 
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DAROVACÍ SMLOUVA 
č.  DS 2016xxxxx 

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

 
a 
 
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace 
se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína 
IČ 70850941 
zastoupená Ing. Michaelou Procházkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu: 27-1924600297/0100 
(dále jen „obdarovaný“) 

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

I. Předmět smlouvy 
 

1. Dárce touto smlouvou poskytuje obdarovanému peněžitý dar ve výši 2.000,-Kč (slovy: 
dvatisíce korun českých) a obdarovaný tento peněžitý dar bez výhrad přijímá a zavazuje se jej 
použít pro účel uvedený v čl. II. této smlouvy. 
 

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

II. Účel daru 
 

1. Obdarovaný prohlašuje, že je sociální zařízení poskytující sociální služby seniorům. 
 

2. Dar je věnován a bude použit obdarovaným na úhradu sociálních služeb klientům 
obdarovaného ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že dar poskytnutý touto smlouvou má charakter podpory de minimis 

ve smyslu čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno 
v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje o 
poskytnutí daru dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu 
v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
 

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

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

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

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

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

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

pozdějších právních předpisů: O poskytnutí daru rozhodla Rada statutárního města Liberec 
usnesením č. xxx/2016 ze dne 3. 5. 2016. 
 
 

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

Mgr. Pavel Kalous             Ing. Michaela Procházková 
vedoucí odboru školství   ředitelka Domova pro seniory Lukov, 
sociálních věcí     příspěvkové organizace 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č. DS 2016xxxx 
 
 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních 
věcí 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec 
se sídlem Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 
IČ 00426091 
zastoupený panem Karlem Studeným, ředitelem Úřadu OS ČČK Liberec 
číslo bankovního účtu: 505801073/0300, vedeného u ČSOB Liberec 
 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec. 
 
 

I . 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 

poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. xx/2016 ze dne 26. 5. 2016. 

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má 
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charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o 
poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 

 
 
 
 

I I. 
Účel a výše dotace 

 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 100.000,- Kč (slovy: 

jednostotisíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů příjemce vzniklých při 
poskytování veřejně prospěšných služeb a činností ve prospěch občanů města Liberec 
v souladu s cíli a posláním Českého červeného kříže, tj. nákladů vzniklých v souvislosti s: 
- provozováním ošacovacího střediska, 
- výukovou a vzdělávací činností v oblasti první pomoci a bezpečnosti, 
- poskytováním humanitární, zdravotnické a posttraumatické pomoci, 
- poskytováním a prováděním zdravotnických a záchranářských služeb, akcí a činností, 

a dalšími činnostmi Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec 
(dále jen „služby“). 
 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
- občerstvení, 
- dary třetím osobám,  
- odpisy majetku, 
- správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
- daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
- členské či jiné příspěvky podobného typu, 
- mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě 
definovaných nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je 
zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit, 

- cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- nákup dlouhodobého majetku. 
 

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1.  Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do 31. 12. 2016, výhradně však na účel uvedený v čl. II odst. 1 této smlouvy. 
 

2.   Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2017 na 
účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s. (IČ příjemce). V případě, že příjemce nevrátí 
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nevyčerpanou dotaci či její část v tomto termínu, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

 
IV. 

Způsob poskytnutí dotace  
 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 505801073/0300 vedený u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují 

k akcím, které souvisí s činností Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec, 
uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním městem Liberec. 
  

2. Příjemce se zavazuje písemně informovat poskytovatele o všech změnách týkajících se 
realizace služeb, identifikace příjemce (zejména změna názvu, sídla, právní formy, osob 
oprávněných jednat za příjemce, kontaktních údajů – změna kontaktních osob, telefonního 
a emailového spojení, změny či zánik živnostenského či jiného oprávnění k poskytování 
služeb, zánik či přeměna příjemce) či o změně vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace 
poskytuje, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl. 

3. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele – odbor školství a sociálních věcí. Za tím účelem je 
příjemce povinen písemně oznámit poskytovateli jakékoliv změny související s čerpáním 
poskytnuté dotace, a to minimálně 30 dnů předem.  

 
4. Příjemce dotace se zavazuje v souladu s platnými stanovami ČČK dodržovat a naplňovat 

poslání a účel Českého červeného kříže po celou dobu trvání této smlouvy, což je zejména 
předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat 
vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílu národnostních, rasových, 
náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí 
Červeného kříže. To vše prostřednictvím programů: 

• výuka a vzdělávání 
• bezpříspěvkové dárcovství krve 
• záchranná a humanitární činnost 
• rekondiční pobyty 
• spolková činnost 
• práce s dětmi a mládeží 
• sociální činnost 

  
5. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele – oddělení humanitní (email: 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz ) o připravovaných akcích a aktualitách týkajících 
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se činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec, a to nejpozději 7 
kalendářních dnů před konáním akce. 

 
6. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
7. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2017 předložit poskytovateli 

závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace a závěrečnou zprávu o realizaci služeb.   
 
b) Příjemce k vyúčtování předloží účetní sestavu, která prokazuje využití poskytnuté 
dotace dle členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a 
kontrolovatelná výše poskytnuté dotace, výše jejího čerpání v daném účetním období, 
včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, finanční příspěvek, doklady), a 
výše spolufinancování služeb. Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních 
dokladů či písemnostech souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla kryta 
z poskytnuté dotace, a tyto písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 
 
c) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich 
odstranění, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
8. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace.  
 

9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 
 
 

 
VI. 

Kontrola 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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VII.  
Sankce 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 

prostředků poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

 
3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 

odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 
 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 6 této smlouvy odvod za 

porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty dle čl. V odst. 6 písm. a) pro předložení závěrečného vyúčtování 

dotace nebo závěrečné zprávy o realizaci služeb maximálně o 30 dnů činí odvod 2-
20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty dle čl. V odst. 6 písm. a) pro předložení závěrečného vyúčtování 
dotace nebo závěrečné zprávy o realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% 
z poskytnuté dotace. 
 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. 

 
 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
dva stejnopisy poskytovatel. 

 

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. 
 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. xxx/2016 ze dne 26. 5. 2016. 
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V Liberci dne:                
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
Mgr. Pavel Kalous                                                                Karel Studený 
vedoucí odboru školství      ředitel Úřadu OS ČČK 
a sociálních věcí 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 108692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Most k naději, spolek 
se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most 
IČ 63125137 
zastoupený panem Lubomírem Šlapkou, ředitelem 
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 
2107   
číslo bankovního účtu: 33 71 25 33 69/0800 
  
(dále jen „příjemce“ ) 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec: 
 
 

I . Předmět smlouvy 
 

 
1. Příjemce je registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 sb., o 

sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“), a to služeb nízkoprahového 
kontaktního centra (§59 ZSS) a terénních programů (§69 ZSS) pro lidi ohrožené drogou 
(dále jen „protidrogové sociální služby“) a je zahrnut do systému financování 
protidrogových sociálních služeb v Libereckém kraji. 
 

2. Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 
………. ze dne. …………….. poskytnutí účelové dotace na financování protidrogových 
sociálních služeb poskytovaných příjemcem. 
 

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

 

Příloha usnesení č. 400/2016



PŘÍLOHA č. 2 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML- Most k naději  

Stránka 2 z 6 
 

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování protidrogových 

sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením 
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které bylo schváleno usnesením 
Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015, ve znění Dodatku č. 1, který 
byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1047/15/RK ze dne 16.6.2015 (dále 
jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření 
L ibereckého kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací 
platby v rámci vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověř ení. Tato smlouva 
je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou 
podporou slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
 

I I. Účel a výše dotace 
 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 400.000,- Kč (slovy: 
čtyřistatisíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vynaložených 
příjemcem na poskytování protidrogových sociálních služeb nízkoprahové „kontaktní 
centrum “ a „terénní programy“ pro osoby ohrožené drogou prostřednictvím 
protidrogového centra K – Centrum se sídlem v ulici Rumunská 5/A 460 01, Liberec 1. 
 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě 
definovaných nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

− ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je 
zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit, 

− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,  

− nákup dlouhodobého majetku. 
 

III. Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016, a to výhradně na účel dle čl. II této smlouvy. 
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2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 26. 2. 2017 
na účet poskytovatele č. úč.: …. , v. s. (číslo smlouvy).  

 
IV. Způsob poskytnutí dotace  

1.   Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce č. úč.: 33 71 25 33 69/0800, 
a to do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
V. Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 26. 2. 2017 předložit poskytovateli: 
a) řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace 

a 
b) písemnou zprávu o poskytování protidrogových sociálních služeb za období, 

na které byla dotace poskytnuta, která musí obsahovat zejm.: 
- údaje o rozsahu poskytnutých služeb a počtu klientů, kteří využili 

jednotlivé sociální služby v daném roce, 
- celkové zhodnocení poskytování jednotlivých služeb dle této smlouvy, 
- přínos činnosti příjemce dle této smlouvy pro cílové skupiny klientů. 
 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a) přehled skutečných celkových výnosů a nákladů na jednotlivé protidrogové 

služby, 
b) účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to 

s jednoznačnou vazbou na konkrétní sociální službu a dle členění jednotlivých 
nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná výše 
poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, včetně 
dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady). Příjemce 
dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či písemností 
souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté 
dotace, a tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní 
doklad. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci 
předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace.  
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6. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 
byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. Současně se příjemce zavazuje ve 
všech písemných materiálech, které se přímo vztahují k podpořeným protidrogovým 
službám, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním městem Liberec. 

7. Příjemce se zavazuje písemně informovat poskytovatele o všech změnách týkajících se 
registrace služeb, identifikace příjemce (zejména změna názvu, sídla, právní formy, osob 
oprávněných jednat za příjemce, kontaktních údajů – změna kontaktních osob, 
telefonního a emailového spojení, změny či zánik živnostenského či jiného oprávnění 
k poskytování služeb, zánik či přeměna příjemce) či o změně vlastnického vztahu k věci, 
na niž se dotace poskytuje, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách 
dozvěděl. 

8. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele – odbor školství a sociálních věcí. Za tím účelem je 
příjemce povinen písemně oznámit poskytovateli jakékoliv změny související s čerpáním 
poskytnuté dotace, a to minimálně 30 dnů předem.  

9. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se činností a služeb příjemce podpořených touto dotací a zasílat též 
tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace 
(www.liberec.cz), webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a 
v Libereckém zpravodaji. 

10. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 

 
VI. Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání 
dotace, tak i po dobu deseti let od ukončení financování sociálních služeb ze strany 
poskytovatele. 

 
 

VII. Sankce 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

neoprávněným použitím poskytnutých peněžních prostředků. Každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové 
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kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 

a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 6, 7, 8, a 9 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace nebo zprávy o poskytování 
protidrogových sociálních služeb dle čl. V odst. 2 této smlouvy maximálně o 30 dnů 
činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace nebo zprávy o poskytování 
protidrogových sociálních služeb dle čl. V odst. 2 této smlouvy o více jak 30 dnů činí 
odvod 100% z poskytnuté dotace. 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

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

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 

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

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
 
V Liberci dne:       V Liberci dne: 
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Za poskytovatele      Za příjemce  
 
 
___________________________ _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous Lubomír Šlapka 
vedoucí odboru školství ředitel 
a sociálních věcí  
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Liberec 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
ADVAITA, z.ú. 
se sídlem Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
IČ 65635591 
zastoupený paní Olgou Merglovou, ředitelkou  
zapsána v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 23   
číslo bankovního účtu: 19-89694880227/0100 
  
(dále jen „příjemce“ ) 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec: 
 
 

I . Předmět smlouvy 
 

 
1. Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 

………. ze dne. …………….. poskytnutí účelové dotace na financování protidrogových 
sociálních služeb poskytovaných příjemcem. 
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o 

použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
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Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou podporou 
slučitelnou s vnitřním trhem. 
 

 
I I. Protidrogové sociální služby  

 
1. Příjemce je registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“), a to služeb odborného sociálního 
poradenství (§37 ZSS), služeb následné péče (§64 ZSS) a terapeutické komunity (§68 
ZSS) pro lidi ohrožené drogou (dále jen „protidrogové sociální služby“) a je zahrnut do 
systému financování protidrogových sociálních služeb v Libereckém kraji. 
 

2. Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb 
„odborné sociální poradenství“ (§37 ZSS) a „služby následné péče“ (§64 ZSS) jako 
služeb obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 
135/15/RK ze dne 10. 2. 2015, ve znění Dodatku č. 1, který byl schválen usnesením Rady 
Libereckého kraje č. 1047/15/RK ze dne 16. 6. 2015 (dále jen „Pověření Libereckého 
kraje“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého 
kraje a dotace poskytnutá na financování nákladů sociálních služeb odborné sociální 
poradenství dle §37 ZSS a služeb následné péče dle § 64 je součástí vyrovnávací platby 
v rámci vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověření Libereckého kraje.  

 

3. Příjemce dotace byl pověřen Ministerstvem práce a sociálních věcí k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb „terapeutické komunity“ (68 ZSS) zařazením 
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působnosti, pro 
období od 1. 1. do 31. 12. 2016, a to Pověřením Ministerstva práce a sociálních věcí ze 
dne 28. 12. 2015 (dále jen „Pověření MPSV“ ). Statutární město Liberec touto smlouvou 
přistupuje k Pověření MPSV a dotace poskytnutá na financování nákladů sociální služby 
terapeutické komunity je součástí vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového 
financování služeb dle čl. 5 a 7 Pověření MPSV. 

 

 
 

I II. Účel a výše dotace 
 

1. Dotace je poskytnuta příjemci účelově, a to na úhradu nákladů vynaložených příjemcem 
na poskytování protidrogových sociálních služeb dle čl. II této smlouvy v období 1. 1. 
2016 – 31. 12. 2016.  
 

2. Výše dotace na úhradu nákladů na poskytování protidrogových sociálních služeb je 
stanovena na základě klíče participace obcí na financování protidrogových sociálních 
služeb v Libereckém kraji a představuje podíl obce za každého jejího obyvatele na 
financování protidrogové politiky Libereckého kraje. Podíl statutárního města Liberec, 
jako obce s rozšířenou působností III. stupně, je dle klíče stanoven následovně: 
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Kategorie 
obce/města 

Služba 
Ambulantní 

poradenství a 
následná péče 

Pobytová 

3 4,00 Kč 1,50 Kč 
  

Dle Českého statistického úřadu k 31. 12. 2015 činil počet obyvatel statutárního města 
Liberec 103.288 obyvatel. Počet obyvatel Městského obvodu Vratislavice nad Nisou činil 
8.700 obyvatel a nezahrnuje se do výpočtu dotace SML dle klíče.  

 
3. Celková výše dotace na protidrogové sociální služby dle čl. II této smlouvy činí 520.234,- 

Kč (slovy pět set dvacet tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých), z toho: 
 
a) dotace na služby odborné sociální poradenství a služby následné péče dle čl. II odst. 

2 této smlouvy činí 378.352,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát osm tisíc třista padesát dvě 
korun českých) a 
 

b) dotace na služby terapeutické komunity dle čl. II odst. 3 této smlouvy činí 141.882,- 
Kč (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc osm set osmdesát dva korun českých). 

 
4. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit jako 

odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě 
definovaných nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

− ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je zaměstnavatel 
povinen za zaměstnance hradit, 

− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,  

− nákup dlouhodobého majetku. 
 
 

IV. Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016, a to výhradně na účel, jak je specifikovaný v čl. II a III této 
smlouvy. 

2. Dojde-li poskytnutím dotace dle této smlouvy k nadměrnému financování protidrogových 
sociálních služeb nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen 
nadměrnou část dotace neprodleně vrátit na účet poskytovatele, č. úč.: 1089692/0800, 
variabilní symbol …., a to v průběhu roku, nejpozději však k 31. 12. 2016. 
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3. V případě, že příjemce dotace nevyčerpá poskytnutou dotaci a současně nedojde 
k nadměrnému financování služby nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je povinen 
nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději do 31. 1. následujícího roku na účet 
poskytovatele č. úč.: 1089692/0800, variabilní symbol …. 

 
V. Způsob poskytnutí dotace  

1.   Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce č. účtu                                               
19-89694880227/0100, a to do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

 
VI. Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 26. 2. 2017 předložit poskytovateli: 

a) řádné vyúčtování poskytnuté dotace, a  
b) zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok, která musí obsahovat zejm.: 

- údaje o rozsahu poskytnutých služeb a počtu klientů, kteří využili jednotlivé 
sociální služby v daném roce, 

- celkové zhodnocení poskytování jednotlivých služeb dle této smlouvy, 
- přínos činnosti příjemce dle této smlouvy pro cílové skupiny klientů. 

 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a) přehled skutečných celkových výnosů a nákladů na jednotlivé protidrogové služby, 
b) účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to 

s jednoznačnou vazbou na konkrétní sociální službu a dle členění jednotlivých 
nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná celková 
výše výnosů a nákladů na danou sociální službu, výše poskytnuté dotace a výše 
jejího čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. 
výsledovka služby, dotace, doklady). Příjemce dotace je povinen uvést na originály 
účetních dokladů či písemností souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů 
byla hrazena z poskytnuté dotace, a tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou 
dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po 
příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace.  
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6. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 

byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. Současně se příjemce zavazuje ve 
všech písemných materiálech, které se přímo vztahují k podpořeným protidrogovým 
službám, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním městem Liberec. 
 

7. Příjemce se zavazuje písemně informovat poskytovatele (oddělení humanitní, email: 
marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz) o všech změnách týkajících se registrace 
služeb, identifikace příjemce (zejména změna názvu, sídla, právní formy, osob 
oprávněných jednat za příjemce, kontaktních údajů – změna kontaktních osob, 
telefonního a emailového spojení, změny či zánik živnostenského či jiného oprávnění 
k poskytování služeb, zánik či přeměna příjemce) či o změně vlastnického vztahu k věci, 
na niž se dotace poskytuje, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách 
dozvěděl. 

 
8. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu poskytovatele – odbor školství a sociálních věcí. Za tím účelem je 
příjemce povinen písemně oznámit poskytovateli jakékoliv změny související s čerpáním 
poskytnuté dotace, a to minimálně 30 dnů předem.  

 
9. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele (oddělení humanitní, email: 

marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a aktualitách 
týkajících se činnosti příjemce podpořené touto dotací a zasílat též tiskovou zprávu, 
kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu 
městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
10. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 
 
 

VII. Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 
tak i po dobu deseti let od ukončení financování sociálních služeb ze strany poskytovatele. 

 
VIII. Sankce 
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1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
neoprávněným použitím poskytnutých peněžních prostředků. Každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové 
kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 

a) při porušení povinností stanovených v čl. VI odst. 1, 6, 7, 8, a 9 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace nebo zprávy o poskytování 
protidrogových sociálních služeb dle čl. V odst. 2 této smlouvy maximálně o 30 dnů 
činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace nebo zprávy o poskytování 
protidrogových sociálních služeb dle čl. V odst. 2 této smlouvy o více jak 30 dnů činí 
odvod 100% z poskytnuté dotace. 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. 

 
IX. Závěrečná ustanovení 

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

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 

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

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
 
V Liberci dne:       V Liberci dne: 
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Za poskytovatele      Za příjemce  
 
 
___________________________ _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous Olga Merglová 
vedoucí odboru školství                                                        ředitelka 
a sociálních věcí  
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Č. žádosti Žadatel IČ Název služby č. registrace

Celkové náklady 

na službu ze 

žádosti na území 

Liberec

Požadovaný 

příspěvek 

Získané 

body

Výše 

podílu

Přiznaná 

dotace

1
Ruprechtický farní 

spolek
27 01 67 81

Denní stacionář 

pro seniory U 

Antonína 

96 03 734 2 399 203 Kč 300 000 Kč 43 20% 60 000

2 NADĚJE 57 09 31

Noclehárna - 

Středisko NADĚJE 

Liberec

38 22 869 1 084 000 Kč 300 000 Kč 58 50% 150 000

3 NADĚJE 57 09 31

Nízkoprahové 

denní centrum - 

Středisko NADĚJE 

Liberec - 

Valdštejnská

24 81 915 2 401 500 Kč 450 000 Kč 59 55% 247 500

4 Centrum LIRA, z.ú. 28 73 11 91

Sociálně 

aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi 

s poruchou 

autistického 

spektra

48 23 957 1 448 700 Kč 498 000 Kč 52 30% 149 400

5 Centrum LIRA, z.ú. 28 73 11 91  Raná péče 39 59 325 2 495 000 Kč 500 000 Kč 59 55% 275 000

6

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s.

26 59 39 80
Osobní asistence 

Liberec
93 49 276 4 022 400 Kč 500 000 Kč 58 50% 250 000

7

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s.

26 59 39 80 Odlehčovací služba 21 64 863 598 000 Kč 131 000 Kč 56 40% 52 400
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8

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s.

26 59 39 80

Odborné sociální 

poradenství 

Liberec

54 51 090 95 200 Kč 20 800 Kč 56 40% 8 320

9

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s.

26 59 39 80

Tlumočnické 

služby Liberecký 

kraj

24 53 453 152 280 Kč 56 700 Kč 61 72% 40 824

10

Občanské 

sdružení D.R.A.K. 

z.s.

26 63 63 28
Odborné sociální 

poradenství
87 91 447 417 390 Kč 148 000 Kč 40 20% 29 600

11

Občanské 

sdružení D.R.A.K. 

z.s.

26 63 63 28

Sociálně 

aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi

63 74 958 772 540 Kč 281 540 Kč 44 25% 70 385

12

Občanské 

sdružení D.R.A.K. 

z.s.

26 63 63 28

Sociálně 

aktivizační služby 

pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

80 54 292 541 420 Kč 206 420 Kč 43 20% 41 284

13

Občanské 

sdružení D.R.A.K. 

z.s.

26 63 63 28 Terénní programy 50 63 729 329 020 Kč 130 900 Kč 42 20% 26 180

14
Rytmus Liberec, o. 

p. s.
27 32 27 93

Sociální 

rehabilitace 

metodou 

podporovaného 

zaměstnávání

25 27 518 1 590 350 Kč 390 500 Kč 56 40% 156 200

15 Tichý svět, o. p. s. 26 61 17 16
Odborné sociální 

poradenství
16 79 799 20 356 Kč 7 550 Kč 54 35% 2 643

16 Tichý svět, o. p. s. 26 61 17 16 Sociální 

rehabilitace

43 85 424 728 560 Kč 100 000 Kč 55
35% 35 000
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17
TyfloCentrum 

Liberec, o.p.s.
25 47 58 94

Sociálně 

aktivizační služby 

pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

45 3 90 83 1 260 000 Kč 215 000 Kč 53 35% 75 250

18 Reva o.p.s. 25 44 77 26 Asistenční služba 20 49 573 10 600 000 Kč 400 000 Kč 49 30% 120 000

19
Fokus Liberec 

o.p.s.
46 74 94 11

Sociálně 

terapeutické dílny
55 63 434 1 081 577 Kč 100 000 Kč 57 40% 40 000

20
Fokus Liberec 

o.p.s.
46 74 94 11

Sociálně 

aktivizační služba 

pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

80 00 499 1 088 884 Kč 105 000 Kč 56 40% 42 000

21
Fokus Liberec 

o.p.s.
46 74 94 11

Podpora 

samostatného 

bydlení

35 96 108 1 653 256 Kč 150 000 Kč 58 50% 75 000

22
Fokus Liberec 

o.p.s.
46 74 94 11 Chráněné bydlení 38 65 693 2 190 781 Kč 291 697 Kč 59 55% 160 433

23
Oblastní charita 

Liberec 
26 52 06 99

Domov pro matky 

s dětmi v tísni - 

Domov sv. Anna

99 58 898 2 840 000 Kč 380 000 Kč 62 85% 323 000

24
Oblastní charita 

Liberec 
26 52 06 99

Domov pro matky 

s dětmi v tísni - 

Domov sv. Monika

31 46 268 2 803 000 Kč 368 000 Kč 62 85% 312 800

25 Rozkoš bez Rizika 44 99 09 01 Terénní programy 44 41 304 520 000 Kč 100 000 Kč 48 25% 25 000

27 ALVALÍDA, z. s. 44 22 47 11
Denní stacionář 

ALVALÍDA
52 93 571 3 550 000 Kč 230 000 Kč 58 50% 115 000

28 Mareva, z.s., 16 79 198

Terénní 

pečovatelská 

služba

77 34 736 1 065 000 Kč 160 000 Kč 42 20% 32 000
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29
Bílý kruh bezpečí, 

z. s.
47 60 74 83

Odborné sociální 

poradenství - 

Poradna v Liberci 

90 15 328 703 016 Kč 120 000 59 55% 66 000

30 Romodrom 26 53 70 36 Terénní programy 11 61 877 2 357 800 Kč 500 000 Kč 45 25% 125 000

31
Společnost 

Dolmen, z.ú.
27 29 10 49 Chráněné bydlení 52 27 172 4 251 810 Kč 410 000 Kč 60 60% 246 000

32
Společnost 

Dolmen, z.ú.
27 29 10 49

Podpora 

samostatného 

bydlení

43 53 078 980 150 Kč 95 000 Kč 59 55% 52 250

33
Společnost 

Dolmen, z.ú.
27 29 10 49

Sociálně 

terapeutické dílny
6650186 1 592 250 Kč 308 850 Kč 52 30% 92 655

34 MAJÁK o.p.s. 25 40 52 76

Nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládež Zapes
67 14 275 1 150 000 Kč 223 000 Kč 59 55% 122 650

35

MCU KOLOSEUM, 

o.p.s. 
25 40 50 80 Osobní asistence 48 73 800 3 096 000 Kč 196 000 Kč 51 30% 58 800

37 Tyfloservis, o.p.s. 26 20 04 81
Sociální 

rehabilitace 
38 43 439 725 000 Kč 165 000 Kč 55 35% 57 750

38
Diakonie Beránek 

z.s.
40 23 31 89

Pečovatelská 

služba
52 31 429 4 790 184 Kč 268 000 Kč 41 20% 53 600

39 Návrat, o.p.s. 27 32 37 73
Azylový dům 

SPERAMUS
62 24 406 3 150 000 Kč 500 000 Kč 59 55% 275 000

41
Hospicová péče 

sv. Zdislavy 
28 70 02 10 Odlehčovací služba 43 43 228 10 600 000 Kč 90 000 Kč 51 30% 27 000

42 Hospicová péče 

sv. Zdislavy 
28 70 02 10

Odborné sociální 

poradenství
95 43 067 2 222 000 Kč 80 000 Kč 48 25% 20 000

43 DH Liberec, o.p.s. 27 29 85 23

Domov pro osoby 

se zdravotním 

postižením

31 66 608 7 930 000 Kč 250 000 Kč 56 40% 100 000

44 DH Liberec, o.p.s. 27 29 85 23
Sociálně 

terapeutické dílny
27 18 583 1 047 000 Kč 100 000 Kč 52 30% 30 000
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45 DH Liberec, o.p.s. 27 29 85 23 Osobní asistence 57 93 673 1 405 700 Kč 95 700 Kč 40 20% 19 140

46 DH Liberec, o.p.s. 27 29 85 23 Chráněné bydlení 70 44 506
9 828 400 Kč

300 000 Kč 52 30% 90 000

47
Diecézní charita 

Litoměřice
40 22 99 39

Charitní 

pečovatelská 

služba

36 32 154 1 339 409 Kč 194 300 Kč 61 72% 139 896

48 Rodina24, z. ú., 22 82 99 03

Domovy se 

zvláštním 

režimem Vila 

Vitea

53 91 602 9 320 000 Kč 500 000 Kč 52 30% 150 000

49 Rodina24, z. ú., 22 82 99 03 Osobní asistence 84 19 868 1 490 000 Kč 137 000 Kč 54 35% 47 950

50
Déčko Liberec, z. 

s. 
68 45 52 32

Občanská 

poradna Liberec - 

pracoviště Liberec 

98 13 481 1 091 749 Kč 254 700 Kč 55 35% 89 145

52 Most k naději 63 12 51 37 Dům na půl cesty 12 20 799 1 709 428 Kč 400 000 Kč 59 55% 220 000

11 708 657 Kč 4 998 055

Body % výše hodnocení

62 85%

61 72%

60 60%

59 55%

58 50%

56-57 40%

53-55 35%

49-52 30%

44-48 25%

40-43 20%
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Č. žádosti Žadatel IČ Název služby Č. registrace

Celkové náklady na 

službu ze žádosti na 

území Liberec

Požadovaný 

příspěvek 
Důvod nesplnění podmínek 

26
Anděl Strážný, 

z. ú. 
27 71 527 tísňová péče 83844795 361 144 Kč 50 000 Kč

není členem pracovní skupiny 

komunitního plánování 

36
FOREIGNERS 

z.s.
28 5 58 073

Sociální 

rehabilitace
56 35 924 387 600 Kč 77 200 Kč

není členem pracovní skupiny 

komunitního plánování 

40

Centrum pro 

integraci 

cizinců, o.p.s.

26 63 19 97

Sociální 

poradenství pro 

migranty

3364695 108 028 Kč 44 011 Kč
není v základní síti soc. služeb 

Libereckého kraje

51
FOREIGNERS 

z.s.
28 55 80 73

Odborné sociální 

poradenství
88 74 865 386 600 Kč 116 800 Kč

není členem pracovní skupiny 

komunitního plánování 

288 011 Kč
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
č. …………………….. 

Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 10 89 692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
…………………………………………………………………. 
zastoupená ……………………………………………… 
IČ:  ……………………………………………………………. 
sídlo:  ………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ……………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s  usnesením Zastupitelstva města Liberec č.  ……. ze dne …… 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních 
služeb uvedených v čl. II této smlouvy. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………,- Kč (slovy: ………………………) na službu 
………………………….., č. registrace ………………………………. (dále jen „služba“) a je účelově vázána na 
úhradu provozních a osobních nákladů vynaložených příjemcem při poskytování služby v rozsahu 
základních činností v období 1. 1. – 31. 12. 2016. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 

obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015, ve 
znění Dodatku č. 1, který byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1047/15/RK ze dne 
16.6.2015  (dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření 
Libereckého kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci 
vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s 
Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou 
podporou slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do 31. 12. 2016, výhradně však na účel a službu 

uvedené v čl. II., bod 2.  
 
2. Příjemce se zavazuje čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec“ a v souladu se Závazným 
čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této smlouvy.  

 
3. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

a) nákupy pozemků a budov;  
b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a 

provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku 
s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok;  

c) odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných a dohadných položek; 
d) pořízení majetku formou leasingu; 
e) rekonstrukce a opravy nemovitostí; 
f) mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem nad 

rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě definovaných 
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

g) ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je zaměstnavatel 
povinen za zaměstnance hradit. 

h) členské příspěvky odborných společností a asociací. 
i) náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, pohoštění, dary a 

obdobná plnění). 
j) správní a soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky. 
k) daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet. 
l) zahraniční pracovní cesty. 
m) tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.  

 
4. Dojde-li poskytnutím dotace dle této smlouvy k nadměrnému financování sociální služby nad 

rámec hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen nadměrnou část dotace 
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neprodleně vrátit na účet poskytovatele, č. úč.: 10 89 692/0800  vedený u České spořitelny, a. s., 
variabilní symbol 2016xxxxx, a to v průběhu roku, nejpozději však k 31. 12.2016. 
 

5. V případě, že příjemce dotace nevyčerpá poskytnutou dotaci a současně nedojde k nadměrnému 
financování služby nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je povinen nevyčerpanou část dotace 
vrátit nejpozději do 31. 1. následujícího roku na účet poskytovatele č. úč.: 10 89 692/0800  
vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 2016xxxxx. 

 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se služby a 

identifikace příjemce (např. změna či zánik registrace služby, změn a názvu příjemce, právní 
formy, statutárního orgánu, změna sídla, zánik podnikatelského oprávnění, zánik příjemce, změna 
kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a to nejpozději do 7 dnů ode dne, 
kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  
 

2. Změny v Závazném čerpání dotace je příjemce oprávněn provést nejpozději do 3 měsíců od 
uzavření této smlouvy, a to na základě písemné a odůvodněné žádosti příjemce doručené 
poskytovateli (email: marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz). Opodstatněnost žádosti o 
změnu Závazného čerpání dotace posuzuje a souhlas se změnou vydává odbor školství a 
sociálních věcí.   
 

3. Příjemce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele (oddělení 
humanitní, e-mail: marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se podpořené služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné 
zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
4. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových stránkách, 

které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že příslušná služba či 
aktivita byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. Při této činnosti je příjemce 
povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí podpořených  fondem 
statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce www.liberec.cz (Město a 
samospráva – Granty a dotace – Fondy). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který 

byla poskytnuta. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za 
jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. 2. 2017 předložit poskytovateli na předepsaných 

tiskopisech: 
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a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost využití dotace a 
b. písemnou zprávu o poskytování služby za období, na které byla dotace poskytnuta. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a. přehled o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na podpořenou službu, 
b. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle členění 

jednotlivých nákladových skupin v souladu se Závazným čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše 
jejího čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka 
služby, dotace, doklady). Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či 
písemností souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté dotace, 
a tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je 
v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů 
k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

 
 

VI. 
Kontrola a sankce  

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování služby ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 3 až 5 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 
2.000 Kč); 
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c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

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

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ….. ze dne …... 

 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele                                                                 Za příjemce 
 
 
 
…………………………………..     ……………………………………   
Mgr. Pavel Kalous      
vedoucí odboru školství a sociálních věcí                     
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA 

PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA 
LIBEREC 

 
 

1. Všeobecná ustanovení 
 

1.1 Tato Pravidla stanoví postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu 
statutárního města Liberec (dále jen „SML“) poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do 
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu, k financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb.  

 

1.2 Dotace budou poskytovány z rozpočtu  SML v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, a to na účel stanovený zvláštním právním předpisem – zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), na základě ustanovení § 105 
ZSS.  

 

1.3 Na poskytnutí dotace dle těchto Pravidel není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena 
v požadované výši. 

 

1.4 Dotace na financování sociálních služeb se poskytuje v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 
20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012, a je součástí vyrovnávací platby za poskytování 
sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, stanovené na základě pověření 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

2. Žadatelé o dotaci 
 
2.1. Žádost o dotaci je oprávněn podat poskytovatel sociálních služeb, který: 

- má platné oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to na druh 
sociální služby, na kterou žádá o dotaci, 

- má platné pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného 
hospodářského zájmu, 

- je zařazen v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje, 

- sociální službu, na kterou žádá o dotaci, poskytuje na území města Liberec (Liberec, 
Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice),  

- je členem  pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě 
Liberec, 

- v době podání žádosti o dotaci nebo v době do poskytnutí dotace nedluží po lhůtě 
splatnosti žádné finanční prostředky SML, orgánům státní správy, finančnímu úřadu, 
územním samosprávním celkům, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního 
zabezpečení,  

 
 
Příloha usnesení č. 402/2016



Příloha č. 4 - PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA    
LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH 
NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC 

 
 

 

- není v likvidaci, v úpadku nebo hrozícím úpadku či je proti němu vedeno insolvenční 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
 Tyto skutečnosti dokládá žadatel přílohami a čestným prohlášením k žádosti o dotaci. 
 
2.2. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace státu, kraje nebo obcí, nebo jimi 

zřizované či zakládané právnické osoby poskytující tyto služby, a obchodní společnosti. 
    

 
3. Řízení o poskytnutí dotace 

 
3.1. Žádosti o dotaci se předkládají na základě výzvy SML k předkládání žádostí o dotaci na pokrytí 

nákladů roku aktuálního. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci vyhlašuje SML prostřednictvím 
elektronické úřední desky. Výzva stanoví termín a podmínky pro předkládání žádostí. Žádosti o 
dotaci se předkládají v elektronické verzi a na formuláři, který je k dispozici na webových 
stránkách SML (www.liberec.cz).  

 
3.2. V případě, že žadatel žádá o dotaci na více služeb, podá na každou službu samostatnou žádost. 

Přílohy stanovené v žádosti pro doložení totožných skutečností se předkládají pouze jednou.  
 

3.3. Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány ve stanoveném termínu a na předepsaném 
tiskopise elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v písemné podobě na podatelně 
SML nebo na odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitním.  

 
3.4. Na jednu službu nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů a dalších 

zdrojů města.  
 
3.5. MML (oddělení humanitní) ověří formální náležitosti předložené žádosti, tj.: 

-   zda žadatel splňuje podmínky dle bodu 2. těchto Pravidel, 
- žádost je podána v řádném termínu a na předepsaném formuláři, úplná, v souladu 

s podmínkami výzvy, přehledná, srozumitelná a věcně provázaná, obsahuje všechny 
požadované údaje a přílohy.  

 
3.6. V případě zjištění formálních nedostatků žádosti vyzve MML (oddělení humanitní) žadatele 

k upřesnění, vysvětlení či doplnění žádosti. Žadatel je povinen doručit MML doplněnou žádost 
do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy MML.  

 
3.7. V případě, že žádost nesplňuje formální náležitosti, bude vyřazena z dalšího hodnocení a 

žadatel bude o jejím vyřazení informován. 
 
3.8. Žádosti splňující všechny náležitosti budou předloženy hodnotitelům. Každou žádost hodnotí 

dva hodnotitelé, kteří jí přidělí v jednotlivých kritériích body dle Věcného hodnocení žádostí - 
viz příloha č. 1  Pravidel. Je-li rozdíl bodového hodnocení hodnotitelů žádosti do 9 bodů včetně, 
je výsledné ohodnocení získáno zprůměrováním hodnot. Je-li rozdíl hodnocení hodnotitelů 10 
a více bodů, ohodnotí žádost třetí hodnotitel. Výsledné ohodnocení je získáno zprůměrováním 
hodnot všech tří bodových zisků. Získané ohodnocení se matematicky zaokrouhlí na celé body. 

 
3.9. Po zhodnocení všech žádostí bude vypracován seznam žadatelů dle bodového hodnocení. 
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3.10. Hodnotitelé navrhnou rozdělení dotačních prostředků mezi žadatele, kteří splní podmínku 
získání minimálně 40 bodů z hodnotících kritérií dle věcného hodnocení žádosti.  

 
3.11. Výše dotace nepřesáhne 40 % z celkového předloženého rozpočtu dané služby, nejvýše však 

500.000,- Kč na jednu žádost. 
 

 
3.12. Návrh na poskytnutí či neposkytnutí dotace jednotlivým žadatelům předloží hodnotitelé 

prostřednictvím věcně příslušného odboru Radě města Liberec k odsouhlasení a následně 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

 
3.13. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí, a v případě nevyhovění žádosti též o důvodech 

nevyhovění, vyrozuměni písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva města na 
webových stránkách SML.  

 
3.14. Společně s písemným vyrozuměním bude úspěšným žadatelům zasláno „Závazné čerpání 

poskytnuté dotace z rozpočtu SML“, které žadatel vyplní a zašle SML zpět do 14 dnů od 
doručení písemného vyrozumění. V Závazném čerpání dotace žadatel upraví čerpání dotace dle 
skutečné výše poskytnuté dotace, a to v rámci původně požadovaných položek a struktury 
financovaní, tzn. nelze čerpat poskytnutou dotaci na jiné položky, než jaké uvedl v původní 
žádosti o dotaci, a současně nelze navyšovat původně požadovanou strukturu čerpání. Závazné 
čerpání dotace bude nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
3.15. Přidělená dotace z rozpočtu SML bude žadatelům poskytnuta na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace bude zaslána bezhotovostním bankovním převodem na 
příslušný účet žadatele do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy.  

 
 
4. Použití dotace a uznatelné náklady  

 
4.1. Dotace je poskytována pouze na úhradu nezbytných provozních a osobních nákladů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností, jak jsou vymezeny 
v ZSS a jeho prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

4.2. Za uznatelné náklady se považují provozní a osobní náklady, které prokazatelně vznikly 
v období od 1.1. do 31.12. roku, na který se dotace poskytuje, byly vynaloženy v přímé 
souvislosti s poskytováním sociální služby v rozsahu základních činností, na niž se dotace 
poskytuje, a jsou nezbytné na zajištění dotované sociální služby. Náklady musí odpovídat 
cenám v místě a čase obvyklým pro danou nákladovou položku, resp. nominálním mzdám nebo 
platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem.  

 

4.3. Z poskytnuté dotace nelze hradit (neuznatelné náklady): 
- Nákupy pozemků a budov.  
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a 

provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku 
s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok.  

- Odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných a dohadných položek.  

-  Pořízení majetku formou leasingu. 
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-  Rekonstrukce a opravy nemovitostí. 
-   Mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě 
definovaných nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

-    Ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je 
zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit. 

-  Členské příspěvky odborných společností a asociací. 
-  Náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, pohoštění, dary 

a obdobná plnění). 
-  Správní a soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky. 
-         Daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet. 
-         Zahraniční pracovní cesty. 
-  Tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.  

 
4.4. Příjemce dotace je povinen využít poskytnuté finanční prostředky hospodárně, efektivně a 

účelně s ohledem na co nejnižší vynaložení prostředků při dodržení odpovídající kvality 
poskytovaných služeb. 

 
4.5. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o 

úhradu spojenou s realizací sociální služby, na kterou byly prostředky poskytnuty. 
 
4.6. Příjemce dotace je povinen dodržet strukturu čerpání dotace dle Závazného čerpání dotace.  

Ve výjimečném a odůvodněném případě může příjemce dotace požádat SML o změnu 
Závazného čerpání dotace, nejpozději však do 3 měsíců od uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace. Opodstatněnost žádosti o změnu Závazného čerpání dotace posuzuje a 
souhlas se změnou vydává odbor školství a sociálních věcí.   

 

4.7. Příjemce je povinen vést přehledné účetnictví a odděleně pro každou službu sledovat čerpání a 
použití poskytnuté dotace tak, aby z účetní sestavy byla jednoznačně zřetelná a 
kontrolovatelná výše poskytnuté dotace, výše jejího čerpání a případně výše vrácených 
nepoužitých finančních prostředků v daném účetním období. 

 
4.8. Příjemce dotace je povinen uvést na originálech účetních dokladů či písemnostech 

souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z dotace SML. Tyto písemnosti se 
uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad.  

 
 

5. Finanční vypořádání dotace 
 

5.1. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. 2. následujícího roku předložit SML: 
-  vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném formuláři, 
-  závěrečnou zprávu o poskytování sociální služby, na kterou byla dotace poskytnuta, 

závěrečná zpráva bude předložena na předepsaném formuláři. 
 
5.2. Dojde-li poskytnutím dotace SML k nadměrnému financování sociální služby nad rámec 

hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen nadměrnou část dotace neprodleně 
vrátit na účet SML, a to v průběhu roku, nejpozději k 31. 12.  
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5.3. V případě, že příjemce dotace nevyčerpá finanční prostředky dle plánované žádosti a současně 
nedojde k nadměrnému financování služby nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je povinen 
je do 31. 1. následujícího roku vrátit na účet SML. 

 
5.4. Přílohou vyúčtování je účetní sestava (výsledovka dotace dokladově), která prokazuje využití 

poskytnuté dotace dle členění jednotlivých nákladových skupin.  
 

5.5. SML je oprávněno provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, finanční kontrolu použití dotace a správnost jejího zaúčtování 
v účetnictví příjemce dotace. Příjemce dotace je povinen předložit pověřeným pracovníkům 
MML na vyžádání originály účetních dokladů ke kontrole. 

 
5.6. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování nebo závěrečné zprávě je příjemce 

dotace povinen tyto nedostatky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení 
písemné výzvy, nebo v jiném termínu určeném poskytovatelem dotace. 

 
5.7. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši dle příslušných ustanovení 
zákona č. 250/2000 Sb. a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.   

 
 
 
6. Závěrečná ustanovení 

 
6.1. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem města 

Liberec. Změny a doplňky těchto Pravidel schvaluje Zastupitelstvo města Liberec. 
 

6.2. Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 
financování sociálních služeb poskytovaných a území města Liberec byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 32/2016  dne 25. 2. 2016.  
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Příloha č. 8 

 

                                                                                                          Stránka 1 ze 5 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU VZDĚLÁVÁNÍ  

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace z Fondu vzdělávání dle Programu ……. na realizaci projektu 
specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
 
 

II. 
Účel a výše dotace 

 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) za účelem 
realizace projektu ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) dle 
specifikace uvedené v žádosti o dotaci. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
  
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny 
v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
v platném znění. 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do  ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání. Z poskytnuté dotace nelze hradit 
následující výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 
vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet 
poskytovatele č. 6789292/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu, 

identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje 
(např. změny v časovém plánu či termínu projektu, změnu místa konání projektu, zrušení 
projektu, ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního 
orgánu, osoby odpovědné za realizaci projektu, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského 
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oprávnění, zánik příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a 
to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  
 
 

2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 
projektu předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru 
školství a sociálních věcí, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-
mail: mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma 

osobám pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen 
Fondem vzdělávání.“ 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz.  
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 
s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 
 

7. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem 
propagace poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli 
prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné 
lhůtě doručí oba dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci 
programů Fondu - odboru školství a sociálních věcí. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a případně o vrácení 
nepoužitých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí vztahovat k dotovanému 
projektu a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. 
V případě pochybností si poskytovatel může kopie dokladů zanesených do vyúčtování dotace 
vyžádat. Vyúčtování dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za projekt (statutární 
zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v organizaci (např. účetní). 
Je-li žadatelem fyzická osoba, tak pouze touto osobou.  

 
9. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
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VI. Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování projektu ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 
2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 
 
 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
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3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 

příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce 

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU ZDRAVÍ A PREVENCE  

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
datum narození(IČ)  ………………………………… 
bydliště(sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace z Fondu zdraví a prevence dle Programu ……. na realizaci 
projektu specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
 
 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) za účelem 
realizace projektu ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) dle 
specifikace uvedené v žádosti. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Varianta podpory de minimis: 
Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny 
v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
v platném znění. 
 
Varianta podpory dle „Rozhodnutí SOHZ“: 

Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015, ve 
znění Dodatku č. 1, který byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1047/15/RK ze dne 
16.6.2015 (dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření 
Libereckého kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci 
vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s 
Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou 
podporou slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do  ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Fondu zdraví a prevence. Z poskytnuté dotace nelze 
hradit následující výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 
vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet 
poskytovatele č. 6789372/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 
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IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu, 

identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje 
(např. změny v časovém plánu či termínu projektu, změnu místa konání projektu, zrušení 
projektu, ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního 
orgánu, osoby odpovědné za realizaci projektu, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského 
oprávnění, zánik příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a 
to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  
 

2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 
akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru školství 
a sociálních věcí, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma 

osobám pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen 
Fondem zdraví a prevence.“  
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz.  
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 
s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 
 

7. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem 
propagace poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli 
prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné 
lhůtě doručí oba dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci 
programů Fondu -  odboru školství a sociálních věcí. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a případně o vrácení 
nepoužitých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí vztahovat k dotovanému 
projektu a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. 
Kopie dokladů nejsou vyžadovány. V případě pochybností si poskytovatel může kopie dokladů 
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zanesených do vyúčtování dotace vyžádat. Vyúčtování dotace musí být podepsáno osobou 
zodpovědnou za projekt (statutární zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou 
působící v organizaci (např. účetní). Je-li žadatelem fyzická osoba, tak pouze touto osobou.  

 
9. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

 
 

VI. Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování projektu ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 
2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
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VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

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

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce 

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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P R O T O K O L   č. 1/2016 

 

o následné veřejnosprávní kontrole vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“) a s odkazem na postupy uvedené 
v příslušných ustanoveních zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrol-
ní řád“). 

 

 

I. Kontrolní orgán 

Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 

 

 

Složení kontrolní skupiny: 

Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 

Členka: Bc. Jana Haidlová, DiS., referent odboru kontroly a interního auditu 

 

 

II. Kontrolovaná osoba 

Identifikace: Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organi-
zace, Liberec 6 (dále jen „organizace“), IČO 72741465. 

Ředitelka organizace Mgr. Dana Charyparová byla jmenovaná do funkce s účinností 
od 1.5.2014 na období 6 let. 

Zřizovací listina ze dne 11.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku, předaném organizaci 
k hospodaření. 

 

 

I II. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 15.2.2016 v 9.00 hodin a téhož dne byla na místě ukon-
čena. 

Přítomni: Mgr. Dana Charyparová, Ladislava Pasecká (administrativní pracovnice), Iveta 
Vladyková (vedoucí školní jídelny), Bc. Jana Haidlová, DiS., Jaroslava Pešková, 
Ing. Veronika Klozová (externí účetní organizace). 

 

V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 37/2016 Rady města Liberec ze dne 19.1.2016 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 
2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 1/2016 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 
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IV. Předmět kontroly 

Kontrola následná, zaměřená na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole uskutečněné v roce 2015. 

 

 

V. Kontrolované období 

Měsíc květen – prosinec roku 2015 a aktuální rok 2016. 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 22.2.2016 – ředitelka organizace zaslala účetní 
výkaz za rok 2015.  

 

 

VII. Kontrolní zjišt ění 

Následná kontrola byla zaměřená na odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní  kon-
trole uskutečněné dne 10.2.2015. Rada města Liberec schválila dne 2.6.2015, Usnesením č. 
465/2016 Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Kytička“, Liberec, 
Burianova 972/2, příspěvková organizace, Liberec 6, se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny 
za období roků 2013 a 2014.  

 

Součástí protokolu bylo Uložení nápravných opatření, jehož předmětem byl bod 1 – 6. 

Schválený materiál obsahoval současně vyjádření ředitelky ze dne 17.4.2015 „Informace 
o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků podle § 19 odst. 2 ZFK“. 

 

 

Nedostatky, nápravná opatření a jejich plnění 

 

1) V oblasti řídící kontroly upravit směrnici Vnitřní kontrolní systém tak, aby odpovídala 
ZFK a zajistit její dodržování, včetně odstranění rizik vyplývajících z formálních postupů. 

 

Předložené opatření ředitelky organizace: 

Na mateřské škole Kytička byla po mém nástupu do funkce ředitelky provedena revize zatím 
pouze vybraných směrnic. Zároveň mám dohodu o změně účetní společnosti. S Ing. Klozovou 
jsme domluvené na datu 1.7.2015, kdy proběhne společná kontrola směrnic a účetních náleži-
tostí a postupném zaštiťování společností Ekvita. Bude upravena i směrnice Vnitřní kontrolní 
systém tak, aby odpovídala ZFK. Postupně již pracujeme na odstranění rizik plynoucích 
z formálních postupů. T. j. bude vždy prováděna předběžná řídící kontrola před vznikem zá-
vazku na očekávané výdaje vyplývající např. z uzavřených smluvních vztahů. 
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Zjištění: 

S účinností od 1.7.2015 byla vypracovaná směrnice Vnitřní  kontrolní (a řídící) systém 
v souladu se ZFK. Provedenou namátkovou kontrolou přijatých faktur, jejichž součástí byl 
písemný záznam o předběžné řídící kontrole před a po vzniku závazku bylo ověřeno, 
že organizace neprovádí řídící kontrolu před vznikem závazku pouze formálně, ale v souladu 
se ZFK. PO a SR provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku před datem vystavení 
faktury. 

Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku v organizaci funguje, což bylo ověřeno i na 
aktuálním vzorku. Organizace předložila písemný záznam o předběžné řídící kontrole před 
vznikem závazku na očekávané výdaje vyplývající ze smluvních vztahů (vodné, telefony, 
odvoz odpadů aj.), které byly potvrzeny PO a SR. 

Za kontrolované období předložila ředitelka organizace Protokol o provedení průběžné 
a následné kontroly.  

 

Opatření bylo splněno.  

 

 

2) Dodržovat ZL ve všech ustanoveních, včetně odpisu nedobytných pohledávek a souhlasů 
zřizovatele s přijetím účelově určených darů. 

Předložené opatření ředitelky organizace: 

Na mateřské škole byla odepsána pohledávka ke dni 28.4.2014. Nebylo podepsané bývalou 
ředitelkou organizace a nebyla dodržena ZL čl.VII odst 1i). Nově bude mateřská škola postu-
povat v souladu se ZL ve všech ustanoveních, včetně odpisu nedobytných pohledávek. Zřizo-
vateli bude předkládána žádost o souhlas s přijetím účelově určených darů tak, aby byla dodr-
žena ZL čl. IX. 

 

Zjištění:  

Za kontrolované období bylo ověřeno a ředitelkou na místě potvrzeno, že organizace nevyka-
zuje a tudíž ani neodepisovala žádné nedobytné pohledávky. 

Předložené darovací smlouvy, byly ve všech případech uzavřeny na poskytnutí účelově neur-
čeného peněžitého daru v objemu, u kterého není vyžadován souhlas zřizovatele. 

 

Opatření bylo splněno. 

 

 

3) Dodržovat ZoÚ, účtovat o veškerých pohledávkách, které vznikly v organizaci.  

 

Předložené opatření ředitelky organizace: 

V organizaci bude dodrženo ustanovení zákona 563/1991 Sb., § 7 ZoÚ – účetní jednotky po-
vedou účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
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Zjištění: 

Evidenci stravného a školného vede vedoucí školní jídelny. Případné vzniklé pohledávky vy-
máhá na jednotlivých dlužnících. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že evidovaný nedopla-
tek stravného za rok 2015 byl uhrazen v lednu 2016. Organizace účtuje stravné a školné na 
účet 324 500 Přijaté zálohy stravné. Součástí dokladové inventarizace bylo doloženo Měsíční 
hlášení stravného od 1.12.15 – 31.12.15 kde jsou uvedeny přeplatky, nedoplatky v uvedeném 
období, včetně nedoplatků na příští období a výsledná částka tvoří celkovou výši účtu 
324 500. Organizace nedoložila soupis pohledávek, ze kterého by byl zřejmý druh, datum 
vzniku, výše. 

 

Opatření bylo splněno zčásti.  

 

 

4) Při inventarizaci majetku a závazků postupovat v souladu s vyhláškou o inventarizaci, 
směrnicí č. 14RM Inventarizace majetku a závazků, ZoÚ a vnitřní směrnicí.  

 

Předložené opatření ředitelky organizace: 

Organizace již bude po upozornění postupovat při inventarizaci majetku a závazků v souladu 
s vyhláškou o inventarizaci a směrnicí č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního 
města Liberec, ZoÚ a vnitřní směrnice. 

 

Zjištění: 

Inventarizace provedená za rok 2015 obsahovala veškeré dokumenty, které požaduje vyhláška 
o inventarizaci. Dokladová inventarizace účtů byla provedena.  

Organizace předložila inventarizaci pokladní hotovosti ke dni 31.12.2015. 

Předsedou inventarizační komise v roce 2015 byla jmenovaná zaměstnankyně, která zastávala 
v organizace funkci SR/HÚ a měla možnost během roku nakládat s majetkem organizace. Při 
minulé kontrole byla předsedou inventarizační komise za rok 2014 jmenovaná zaměstnanky-
ně, která zastávala funkci PO – zástup. Uvedený postup odporuje ZFK. V průběhu kontroly 
předložila ředitelka organizace s účinností od 15.2.2016 zrušení pověření zaměstnankyně ve 
funkci SR/HÚ, která tak bude nadále moci vykonávat funkci předsedy inventarizační komise 
v souladu s vyhláškou o inventarizaci. 

 

Opatření bylo splněno. 

 

 

5) Při sestavování účtového rozvrhu dodržovat vyhlášku č. 410 – příloha č. 7 Směrná účtová 
osnova. 

 

Předložené opatření ředitelky organizace: 
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MŠ Kytička bude v budoucnu vždy dodržovat vyhlášku č. 410 – příloha č. 7 Směrná účtová 
osnova. 

 

Zjištění: 

Finanční dary přijaté od rodičů účtovala organizace na účet 413 310 - Dary rodičů, který byl 
v roce 2015 uveden v účtovém rozvrhu. 

 

Opatření bylo splněno. 

 

 

6) Dohody o odpovědnosti uzavírat se zaměstnanci v souladu s ustanovením § 254 odst. 1 
zákoníku práce. 

 

Předložené opatření ředitelky organizace: 

Organizace bude postupovat v souladu s § 254 ods. 1 ZP a inventarizaci bude zaměstnavatel 
provádět při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, 
při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při 
skončení pracovního poměru. 

 

Zjištění: 

Ředitelka organizace předložila dohody o hmotné odpovědnosti uzavřené ke dni 1.7.2015. 
Jednalo se o 2 zaměstnankyně organizace, kdy každá měla uzavřenou dohodu na svěřenou 
pokladní hotovost a sklad potravin. Při uzavírání dohod bylo postupováno v souladu 
s ustanovením § 254 odst. 1 zákoníku práce. 

 

Opatření bylo splněno. 

 

 

V protokolu byla uvedena zjištění: 

 

1) Ve směrnicích, platných pro řádný chod organizace, je funkce administrativní pracovnice 
uváděna např. jako hospodářka, asistent/hospodářka. 

Ve směrnici pro realizaci doplňkové činnosti bylo chybně uvedeno, že Fond kulturních 
a sociálních potřeb je tvořen přídělem 2 % ročního objemu mezd za práci v doplňkové činnos-
ti.  

Směrnice Inventarizace majetku a závazků neobsahovala odkaz na vyhlášku o inventarizaci.  
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Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že vnitřní směrnice byly ředitelkou organizace přepraco-
vány s účinností od 1.7.2015 a uvedená zjištění byla odstraněna. Na rok 2016 byla platnost 
směrnic prodloužena.  

 

Bez závad.  

 

 

2) Pojistná smlouva platná na období od 1.3.2014 – 29.2.2024 obsahovala, kromě jiného, po-
jištění souboru cizích cenných předmětů a finančních prostředků s limitem pojistného plnění 
ve výši Kč 20.000,-. 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že s účinností od 11.6.2015 byl ke stávající pojistné 
smlouvě vypracován dodatek č. 2, ve kterém byl kromě jiného pojištěn soubor vlastních cen-
ných předmětů a finančních prostředků s limitem pojistného plnění ve výši Kč 100.000,-. 

 

Bez závad. 

 

 

3) Aktualizovat Vnitřní směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad a uvést pod-
mínky pro používání soukromého vozidla zaměstnance ke služebním cestám.  

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že ředitelka organizace vypracovala s účinností 
od 1.7.2015 Vnitřní předpis o používání silničních motorových vozidel při pracovních 
cestách, včetně přílohy č. 1, kterou byla smlouva uzavřená mezi organizací a ředitelkou orga-
nizace k používání soukromého vozidla. Současně byla provedena kontrola cestovního příka-
zu, na kterém byly uvedeny pracovní cesty ředitelky organizace soukromým vozidlem 
za období od 1.7.2015 do 25.11.2015. Bylo zjištěno, že výpočet cestovních náhrad vykazoval 
nedostatky. Na místě byly nesrovnalosti opraveny a příjemce cestovních náhrad (ředitelka 
organizace) na místě vyrovnala do pokladny organizace rozdíl. 

 

Bez závad. 
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VIII. Záv ěr 

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty jako součást projednání závěrů z kontroly provedené na místě.  

 

 

Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 28 
odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 

 

 

Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  

 

 

Nedostatky zjištěné kontrolou hospodaření uskutečněnou v roce 2015 byly ve všech případech 
odstraněny. Zjištění, především jako administrativní pochybení, byla ve většině případů od-
straněna.  

 

 
IX. Uložení nápravných opatření 
 
Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

 

X. Poučení o námitkách 

V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolova-
nou osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  

Tento protokol byl vyhotoven dne 26.2.2016, tj. čtvrtý den od posledního kontrolního úkonu 
– viz bod VI. protokolu. 

 

Podpisy: 

Kontrolovaná osoba:                      …………….  ………………………………….
     datum   Mgr. Dana Charyparová 

        ředitelka organizace 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu:  …………….  …………………………………. 

     datum   Ing. Marie Vozobulová 

 

Vedoucí kontrolní skupiny:  …………….  …………………………………. 

     datum   Jaroslava Pešková 

 

Členka kontrolní skupiny:  …………….  …………………………………. 

     datum   Bc. Jana Haidlová, DiS. 

 

 

 

Primátor statutárního města Liberec: …………….  …………………………………. 

     datum   Tibor Batthyány 

 

Tajemník Magistrátu města Liberec: ……………..  …………………………………. 

     datum   Ing. Jindřich Fadrhonc 

 

Náměstek pro školství, kulturu, sociální 

věci a cestovní ruch:   ……………..  …………………………………..
     datum   PhDr. Ivan Langr 

 

Vedoucí odboru školství 

a sociálních věcí:   ……………..  …………………………………… 

     datum   Mgr. Pavel Kalous 
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Telefon 
485 243 111 

Fax 
485 243 113 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Datová schránka Statutárního města Liberec 
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

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 

 
 advokátní kancelář 
 JUDr. Vladimír Kašpar 
 Na Poříčí 116/5 
 Liberec 2  
 460 01 

 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
            JUDr. Krejsová 

Jana/485243214 
17.5.2016 

 
 
 
Vážený pane doktore,  
 
 
statutární město Liberec zjistilo při prověřování podkladů k Vámi zaslané předžalobní 
upomínce týkající se pozemků parc. č. 67 a parc. č. 68/1 v k.ú. Liberec ve vlastnictví paní P
V  že část místní komunikace v ulici Felberova se nachází na pozemku paní Veselé.  
 
Na pozemku p. č. 67 k.ú. Liberec (podloubí), který je též ve vlastnictví paní P V  se 
nachází účelová komunikace s veřejným provozem. U této komunikace je třeba vyjasnit otázku 
jejího vlastnictví. Pokud ji vlastní město Liberec, je třeba provést též majetkoprávní vypořádání. 
 
V této věci Vás bude kontaktovat odbor majetkové správy Magistrátu města Liberec ohledně 
návrhu majetkoprávního vypořádání komunikací na pozemcích paní V  
 
 
 
S pozdravem,     

 
                                                                                                           
 
                                                                                                       Mgr. Jan Audy 

vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
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Čj. 55487/2005-O25     

                                                              

DOHODA  

o  zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   

uzavřená mezi subjekty 

České dráhy, a.s.      

 
Se sídlem  :  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ : 110 15      

Identifikační číslo    :  70994226 

Zapsána     :  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8039 

Zastoupena   :  Ing. Šárkou Cidlinskou, ředitelkou odboru správy a prodeje majetku 

     na základě plné moci č. 6405 ze dne 20. 5. 2014  

      

jako budoucí povinný z věcného břemene  

 

                                        a  

 

Statutárním městem Liberec 

 

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

Identifikační číslo :  00262978 

DIČ :  CZ00262978 

Zastoupena :  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

     

jako budoucí oprávněný z věcného břemene   

 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

 
 I.1. Budoucí povinný z věcného břemene jako vlastník pozemku pozemku p.č. KN 707/1 v k.ú. 

Horní Hanychov (dále jen „dotčený pozemek“) a budoucí oprávněný z věcného břemene jako investor 

stavby pod názvem „ Sportovní areál Ještěd, sedačková lanovka Pod lány“ (dále jen „stavba“) 

uzavřeli dne 8. 3. 2005 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 55487/2005-025 

(dále jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy byl závazek smluvních stran uzavřít v termínu do 6 

měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu 

neurčitou, jejímž obsahem měla být povinnost budoucího povinného z věcného břemene strpět na 

dotčeném pozemku přeložku NN a přeložku rozvodů, a to ve prospěch budoucího oprávněného 

z věcného břemene (in personam). 

 I.2. Na základě cit. smlouvy budoucímu oprávněnému z věcného břemene vznikl závazek za 

zřízení věcného břemene uhradit ve lhůtě 60 dnů ode dne uzavření smlouvy jednorázovou úhradu ve 

výši 11.500,- Kč(slovy: jedenácttisícpětset korun českých) + DPH v sazbě aktuálně platné ke dni 

uzavření smlouvy za přeložku NN a jednorázovou úhradu ve výši 11.500,- Kč(slovy: jedenácttisícpětset 

korun českých) + DPH v sazbě aktuálně platné ke dni uzavření smlouvy za přeložku rozvodů. Celkem 

tedy úhrada ve výši 23.000,- Kč  (slovy: dvacettřitisíc korun českých) + DPH v sazbě aktuálně platné ke 

dni uzavření smlouvy.  

 I.3. Budoucí oprávněný z věcného břemene zaplatil jednorázovou úhradu v celkové částce 

27.370,- Kč (slovy: dvacetsedmtisíctřistasedmdesát korun českých) včetně DPH dne 8.4.2005.  

 I.4. Dle sdělení budoucího oprávněného z VB stavba „Sportovní areál Ještěd, sedačková lanovka 

Pod lány“ nebyla realizována.  

 

Čl. II. 

Předmět dohody 
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        Předmětem této dohody je dohoda budoucího oprávněného z věcného břemene a budoucího 

povinného z věcného břemene o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o 

vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy plynoucích. 

 

Čl. III. 

Zánik smlouvy a vypořádání vzájemných práv a povinností 

 
 III.1. Budoucí oprávněný z věcného břemene a budoucí povinný z věcného břemene se dohodli, 

že smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená dne 8.3.2005 z důvodů  uvedených 

v čl. I.4. se zrušuje  dnem uzavření této dohody.  

III.2. Budoucí povinný z věcného břemene se zavazuje na základě této dohody budoucímu 

oprávněnému z věcného břemene vrátit částku 23.000,- Kč (slovy: dvacettřitisíc korun českých) 

představující zálohovou platbu na úhradu za zřízení věcného břemene, a to ve lhůtě 60 kalendářních dnů 

od uzavření této dohody na účet č. 4096302/0800, VS 7003050011.  

III.3. Smluvní strany současně potvrzují, že budoucí povinný na základě vystavené zálohové 

faktury a přijetí platby, prostřednictvím příslušného finančního úřadu, daň přiznal a odvedl a stavebník 

na základě daňového dokladu o přijetí platby před uskutečněným zdanitelným plněním si 

prostřednictvím příslušného finančního úřadu uplatnil nárok na odpočet daně. Smluvní strany berou na 

vědomí, že opravu základu daně a výše daně již nelze provést, jelikož ve smyslu ust. § 42 odst. 5 ZDPH 

uplynula tříletá lhůta od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u 

původního zdanitelného plnění. Tímto byly daňové povinnosti vůči státu i sobě navzájem splněny a 

vzájemně vyrovnány. 

III.4.  Smluvní strany se dohodly, že vrácením zálohové platby na úhradu za zřízení věcného 

břemene jsou vypořádána veškerá práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smluvní strany nebudou mít již proti sobě žádných nároků. 

    

Čl. IV. 

Závěrečná ustanovení 

 
          IV.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

  IV.2. Tato dohoda obsahuje bez příloh 2 jednostranně tištěné textové strany, je sepsána 

ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž budoucí povinný z věcného břemene obdrží jedno 

vyhotovení a budoucí oprávněný z věcného břemene obdrží jedno vyhotovení dohody.  

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

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

této smlouvě. 

 

Doložka dle § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích 

Rozhodnuto orgánem obec: ……..  

Datum a číslo jednací:…………….. usnesení č.:……………… 

 
 

V Liberci dne ……………..     

 

Za budoucího oprávněného 

z věcného břemene: 

 V Praze dne ……………………. 

 
Za budoucího povinného 

z věcného břemene: 

 
 
……………………………………… 

  
 

…………………………………………… 

Tibor Batthyány 

primátor města 
  Ing. Šárka Cidlinská 

ředitelka odboru správy a prodeje majetku 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM 
 
Tato zpráva se odevzdává v tišt ěné a elektronické podob ě na ŘO IOP.  

 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁV Ě 

Údaje o IPRM 

Registrační číslo IPRM: 1/SV/33 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje m ěsta Liberec – 
Regenerace sídlišt ě Rochlice 

Celková výše alokace dle Dohody v Kč: 217 554 957,- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 3.7.2009 

Datum ukončení realizace IPRM: 30.11.2015 

Datum předložení zprávy:  

 

 

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM  

IČ 00262978 

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

Statutární zástupce: 

(jméno a příjmení, funkce) 

Tibor Batthyány, primátor 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Hana Vávrová – manažer IPRM 

Telefonní číslo/mobil/Fax: 485 243 189 

E-mail: vavrova.hana@magistrat.liberec.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 

3. POPIS REALIZACE IPRM  

 Realizace IPRM následovala po podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM ze dne 3. 7. 2009 
mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a STATUTÁRNÍM MĚSTĚM LIBEREC. V rámci IPRM byly 
rozdělovány prostředky alokace na základě výsledků 10 kol výzev, přičemž 3 výzvy byly zaměřeny na 
projekty revitalizace veřejných prostranství a 7 výzev směřovalo na regeneraci bytových domů.  

Revitalizace veřejných prostranství spočívala zejména v investicích do komunikací, chodníků, 
parkovacích a  odstavných stání, dále do dětských hřišť a sportovišť včetně mobiliáře. U projektů na 
revitalizaci bytových domů probíhala především výměna oken a dveřních otvorů, zateplení střech 
a fasád, odstranění statických poruch, včetně obnovy konstrukčních prvků, balkonů či rekonstrukce 
rozvodů. 

Součástí IPRM byla i realizace projektů tzv. „pod čarou“ – tedy projektů, které byly financovány 
z jiných operačních programů – v rámci této skupiny projektů bylo realizováno zateplení tří 
mateřských škol (MŠ Klíček, MŠ Kamarád, MŠ Kytička).  

V průběhu realizace zasedal Řídící výbor IPRM dle potřeby – obvykle při schvalování vypsání výzvy, 
výsledků výzvy či při projednávání roční monitorovací zprávy o IPRM. Organizačně byl chod IPRM 
zabezpečován prostřednictvím manažera IPRM. 

 

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM 

Statutární město Liberec při přípravě IPRM plánovalo realizovat následující indikátory IPRM 1800 
regenerovaných bytů, revitalizovat plochu území o rozloze 50000 m2, 20% úsporu spotřeby energie 
bytových domů a to vše v celkových předpokládaných nákladech ve výši 382,2 mil. Kč a 
předpokládanou alokací dotace ve výši 235 mil. Kč. V souvislosti s šokovou změnou kurzu CZK/EUR 
byly na základě Dohody hodnoty indikátorů i celkových výdajů upraveny na hodnotu 1275 
regenerovaných bytů a 35405 m2 revitalizované plochy s předpokládanými výdaji ve výši 292 mil. Kč 
a dotací ve výši 6 mil. EUR. V průběhu realizace došlo k navýšení jak alokované podpory na 8 mil. 
EUR a současně došlo k navýšení indikátorů na 170 356 m2 revitalizované plochy a 2975 
regenerovaných bytů. V souvislosti s finančním ukončením realizací dílčích projektů IPRM nyní víme, 
že v rámci tohoto IPRM došlo k regeneraci 4 698 bytů a revitalizaci 226 758,9 m2 veřejných ploch a to 
v celkových výdajích ve výši 344,6 mil. Kč a dotací z ERDF ve výši 198,7 mil. Kč. Tedy celkově jsme 
výrazně přesáhly plánované indikátory při snížení celkových výdajů a poskytnuté dotace a současně 
při zachování poměru investic do regenerace bytových domů a do revitalizace veřejných prostranství. 
Současně s dokončením realizace IPRM došlo téměř k celkové obnově komunikací a veřejných 
prostranství sídliště a v současné době jsou i téměř všechny panelové domy po rekonstrukci. 

 

5. ZHODNOCENÍ CELKOVÉHO KONTEXTU REALIZACE IPRM V RÁMCI M ĚSTA, REGIONU 

Takto koncentrovaná investice do rekonstrukcí panelových domů a revitalizace veřejných prostranství 
nemá v rámci města Liberec obdoby. Realizací projektů v rámci IPRM se alespoň částečně podařilo 
zmírnit neduhy rozsáhlé panelové výstavby 70. až 90. let minulého století. Současně se v rámci zóny 
IPRM výrazně zvýšila kvalita života a to zejména díky modernizaci komunikací a ploch pro trávení 
volného času, současně se zvýšila i bezpečnost v sídlišti.  

 

6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů: 

Problémy při realizaci IPRM byly zásadně dva – oba ležící mimo vliv nositele IPRM. Prvním byl prudký 
výkyv kurzu CZK/EUR, který se oproti přípravě IPRM rapidně zhoršil díky intervenci ČNB. Druhým 
byla nemožnost ovlivnit průběh realizace dílčích projektů – jednotliví žadatelé byli vázáni povinnostmi 
k CRR resp. MMR – nikoliv k městu – proto město mohlo pouze přijmout již nastalé změny.  
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Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů: 

Zvýšený dohled nad realizací dílčích projektů – v případě změn projektů a posunů harmonogramů mít 
dostatečnou zásobu pro naplnění povinného průběžného čerpání IPRM. Proto bylo v rámci IPRM 
realizováno 10 výzev a dokončeno 128 projektů. 

 
 

7. HARMONOGRAM UKONČENÍ AKTIVIT IPRM  

Období realizace:  Od:   1.12.2015   do:  1.6.2016   

Popis aktivity IPRM: 

Příprava podkladů pro Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM a její odevzdání. 

Období realizace:  Od:   dd/mm/rrrr   do:  dd/mm/rrrr   

Popis aktivity IPRM: 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis nepodstatné změny: 

V průběhu realizace IPRM došlo k několika nepodstatným změnám, které se týkaly zejména 
personálních změn na straně nositele IPRM – změny manažerů IPRM, statutárního zástupce po 
komunálních volbách či změny ve složení řídícího výboru a pracovní skupiny IPRM. 

Dále v průběhu realizace docházelo k úpravám harmonogramu a textu dokumentu IPRM. 

Celkem bylo podáno 9 Oznámení o změně v IPRM. 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné zm ěny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

V průběhu realizace IPRM byly realizovány 2 dodatky k Dohodě o zabezpečení realizace 
Integrovaného plánu rozvoje města. 

Dodatek č. 1 ze dne 4.2.2011 vypouštěl sankci za nevyčerpání 13 % alokace do 31.12.2010, který byl 
schválen usnesením zastupitelstva města Liberec č. 12/2011 ze dne 27.1.2011.  

Dodatek č. 2 ze dne 24.7.2014 se týkal navýšení monitorovacích ukazatelů, navýšení alokace IPRM  
a posunu realizace IPRM do 31.12.2015, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Liberec 
č. 99/2014 ze dne 24.4.2014. 

Dodatek k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM vypracován a podepsán ze strany 
nositele IPRM 

1 

Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM: 31.1.2011 

Datum podpisu Dodatku ŘO: 4.2.2011 

Dodatek k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM vypracován a podepsán ze strany 
nositele IPRM 

2 

Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM: 20.5.2014 

Datum podpisu Dodatku ŘO: 24.7.2014 
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10. SPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Monitorovací indikátory 5.2 IOP 

Monitorovací 
indikátor  

Měrná 
Jednotka 

Plánovaná 
hodnota dle 

Dohody 
Dosažená hodnota  Poznámka 

Plocha 
revitalizovaného 
území 

m2 170 356 226 758,9 10 dokon čených 
projekt ů 

Počet 
regenerovaných 
bytů 

počet 2 975 4 698 118 dokon čených 
projekt ů 

Úspora spotřeby 
energie 

% 20 28,27 11 dokon čených 
projekt ů 

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě): 

 

Monitorovací indikátory IOP celkem 

Monitorovací 
indikátor  

Měrná 
Jednotka 

Plánovaná 
hodnota dle 

Dohody 
Dosažená hodnota  Poznámka 

Plocha 
revitalizovaného 
území 

m2 170 356 226 758,9 10 dokon čených 
projekt ů 

Počet 
regenerovaných 
bytů 

počet 2 975 4 698 118 dokon čených 
projekt ů 

Úspora spotřeby 
energie 

% 20 28,27 11 dokon čených 
projekt ů 

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě): 

 

 

Monitorovací indikátory za jiné OP  

Monitorovací 
indikátor  

Měrná 
Jednotka 

Plánovaná 
hodnota dle 

Dohody 
Dosažená hodnota  Poznámka 

Snížení emisí 
CO2 

t/rok 95 95  

Úspora energie GJ/rok 1458 1458  

     

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě): 
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11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné p říležitosti: 

Projekty realizované v IPRM byly v souladu s principem rovných příležitostí, nedocházelo 
k diskriminaci při výběru projektů, všechny projekty vedly ke zlepšení kvality života a sociální stability. 
Žádný z projektů nemá negativní dopad na žádnou složku obyvatelstva. 

 

Udržitelný rozvoj: 

V rámci výběru projektů realizovaných v rámci IPRM byly bodově zvýhodněny projekty s prokazatelně 
pozitivním přínosem na životní prostřední před neutrálními. Realizace projektů vedla k snížení 
územních rozdílů ve městě a celkovému harmonickému rozvoji zóny IPRM. 

 

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

Partneři v rámci IPRM byli zapojeni v pracovní skupině a v řídícím výboru IPRM od samého počátku 
tvorby IPRM. Po vytvoření dokumentu IPRM a zahájení realizace došlo dne 10.8.2009 ke zrušení 
pracovní skupiny IPRM, a následně byli partneři posíleni v řídícím výboru IPRM – ten se tak skládal 
jak ze zástupců města, tak ze zástupců Libereckého kraje, Okresní hospodářské komory, Osadního 
výboru Rochlice, tak i zástupců největších bytových družstev. Řídící výbor se scházel dle potřeby 
zejména při projednávání nových výzev a jejich výsledků, při projednávání ročních monitorovacích 
zpráv atp. Díky zapojení partnerů do realizace IPRM došlo k efektivnímu plnění strategie IPRM.  

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu díl čích projekt ů:   199063 562,12 
Kč 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:  

snížení z důvodů nezpůsobilosti některých dílčích výdajů projektů 

 

Celková suma proplacených žádostí o platbu díl čích projekt ů:  198 770 970,7 
Kč    
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

 

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Závěrečná zprávě o realizaci IPRM a přílohách jsou pravdivé a 
úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých 
nebo neúplných údajů; 

 

IPRM byl realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a 
EU; 

 

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů; 

 

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 
a muži. 

 

 

 

Jméno a příjmení statutárního zástupce/ 
oprávněné osoby:* 

Tibor Batthyány 

Funkce: primátor 

Místo a datum: Liberec ……… 

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                     ………………………………. 

Poznámky 

 

* Pokud Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha 
Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.   
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D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 

 

Příloha č. Název přílohy: 
Přiloženo: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu 
Závěrečné zprávy o realizaci IPRM* (viz poznámka výše) 

Ne 

2 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn 
(pouze pokud došlo ke změně) 

Ne 

3  Doklady o schváleném výběru projektů IPRM v jednotlivých výzvách 
aktivit. 

Ano 

4 Seznam projektů Ano 

5 Seznam potvrzení vydaných v rámci programu JESSICA Ano 
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Výzva číslo 
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Registrační  číslo  projektu název Předkladatel 
Počet etap 

projektu 

číslo  

etapy
Stav etapy 

Dotace ERDF 

schválená městem 

CZV projektů 

schválených městem 

CZV

Dotace ERDF z 

Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 

CZV projektů s 

vydaným 

Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace 

ERDF projektů 

proplacených + v 

případě že ještě 

proplacena nebyla ale 

byla již předložena  

ŽOP  (v tomto případě 

barevně vyznačit ) 

CZV  projektů 

proplacených + v 

případě že ještě 

proplacena nebyla 

ale byla již 

předložena  ŽOP  

(v tomto případě 

barevně vyznačit ) 

Termín 

plánovaného 

předložení ŽOP  

Poznámka - 

projekt zařazen 

na základě 

usnesení č.

1 42 500 000 b 40 CZ.1.06/5.2.00/07.06460
Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce 
objektu

Stavební bytové družstvo 
SEVER

1 Ukončena                     505 620,8                        1 487 120,0                        666 808,0                       1 961 202,0                            432 684,0                   1 272 600,0    4.11.2010 712/09

CZ.1.06/5.2.00/07.06460
Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce 
objektu

Stavební bytové družstvo 
SEVER

2 Ukončena                       95 644,2                           281 306,0                              60 531,0                        71 213,0    20.11.2010

CZ.1.06/5.2.00/07.06460
Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce 
objektu

Stavební bytové družstvo 
SEVER

3 Ukončena                     248 735,0                           731 574,0                              56 263,0                      165 480,0    20.1.2011

1 CZ.1.06/5.2.00/07.06461
Halasova 899, Liberec. rekonstrukce 
objektu

Stavební bytové družstvo 
SEVER

1 Ukončena                     118 835,1                           349 515,0                        442 000,0                       1 300 000,0                            118 835,0                      349 515,0    20.11.2010 712/09

CZ.1.06/5.2.00/07.06461
Halasova 899, Liberec. rekonstrukce 
objektu

Stavební bytové družstvo 
SEVER

2 Ukončena                       22 115,3                              65 045,0                              13 063,0                        38 421,0    20.1.2011

CZ.1.06/5.2.00/07.06461
Halasova 899, Liberec. rekonstrukce 
objektu

Stavební bytové družstvo 
SEVER

3 Ukončena                     301 049,6                           885 440,0                            269 212,0                      791 800,0    20.7.2011

1 CZ.1.06/5.2.00/07.06462
Žitná 745-746, Liberec. rekonstrukce 
štítových stěn

Stavební bytové družstvo 
SEVER

1 Ukončena                     340 000,0                        1 000 000,0                        291 141,9                          856 299,6                            225 868,0                      664 318,0    20.7.2013 712/09

1 CZ.1.06/5.2.00/07.06477
Kompletní rekontrukce  - bytový dům 
U Potůčku 620,621

Společenství vlastníků U 
Potůčku 620,621, Liberec

1 Ukončena                     253 640,0                           746 000,0                     3 404 420,0                     10 013 000,0                            253 640,0                      746 000,0    
20.1.2011

712/09

CZ.1.06/5.2.00/07.06477
Kompletní rekontrukce  - bytový dům 
U Potůčku 620,621

Společenství vlastníků U 
Potůčku 620,621, Liberec

2 Ukončena                     205 700,0                           605 000,0                            205 700,0                      605 000,0    
20.1.2012

CZ.1.06/5.2.00/07.06477
Kompletní rekontrukce  - bytový dům 
U Potůčku 620,621

Společenství vlastníků U 
Potůčku 620,621, Liberec

3 Ukončena                  1 712 920,0                        5 038 000,0                         1 712 920,0                   5 038 000,0    
20.1.2014

CZ.1.06/5.2.00/07.06477
Kompletní rekontrukce  - bytový dům 
U Potůčku 620,621

Společenství vlastníků U 
Potůčku 620,621, Liberec

4 Ukončena                  1 232 160,0                        3 624 000,0                            672 520,0                   1 978 000,0    
4.11.2014

1 CZ.1.06/5.2.00/07.06594
Rekonstrukce bloku bytového domu v 
ulici Seifertova 904,905

BD Seifertova 904-905, 
družstvo

1 Ukončena                  2 890 000,0                        8 500 000,0                     2 890 000,0    8 500 000,0                                      2 870 368,0                   8 442 260,0    20.1.2012 712/09

1 CZ.1.06/5.2.00/07.06667
Rekonstrukce bytového domu 
Burianova 924-925

BD Burianova 924-925, 
Družstvo

1 Ukončena                  1 700 000,0                        5 000 000,0                     1 870 000,0    5 500 000,0                                      1 517 177,0                   4 462 286,0    20.7.2011 712/09

CZ.1.06/5.2.00/07.06667
Rekonstrukce bytového domu 
Burianova 924-925

BD Burianova 924-925, 
Družstvo

2 Ukončena                     170 000,0                           500 000,0                              46 639,0                      137 175,0    20.1.2012

1 CZ.1.06/5.2.00/07.06668
Rekonstrukce bloku bytového domu v 
ulici Haškova 940,941

Společenství Haškova 940, 
941

1 Ukončena                  2 142 000,0                        6 300 000,0                     2 924 000,0    8 600 000,0                                      2 142 000,0                   6 300 000,0    20.6.2011 712/09

CZ.1.06/5.2.00/07.06668
Rekonstrukce bloku bytového domu v 
ulici Haškova 940,941

Společenství Haškova 940, 
941

2 Ukončena                     782 000,0                        2 300 000,0                            588 227,0                   1 730 080,0    20.1.2012

1 CZ.1.06/5.2.00/07.07018
Rekonstrukce bytového domu Žitná 
818-819

"Společenství Žitná 818 - 
819"

1 Ukončena                  1 870 000,0                        5 500 000,0                     2 711 794,0    7 975 867,0                                      1 382 808,0                   4 067 083,0    20.1.2012 712/09

CZ.1.06/5.2.00/07.07018
Rekonstrukce bytového domu Žitná 
818-819

"Společenství Žitná 818 - 
819"

2 Ukončena                     187 000,0                           550 000,0                                5 872,0                        17 271,0    20.9.2012

CZ.1.06/5.2.00/07.07018
Rekonstrukce bytového domu Žitná 
818-819

"Společenství Žitná 818 - 
819"

3 Ukončena                     680 000,0                        2 000 000,0                            508 531,0                   1 495 680,0    20.1.2013

CZ.1.06/5.2.00/07.07018
Rekonstrukce bytového domu Žitná 
818-819

"Společenství Žitná 818 - 
819"

4 Ukončena                     119 000,0                           350 000,0                            119 000,0                      350 000,0    20.9.2013

CZ.1.06/5.2.00/07.07018
Rekonstrukce bytového domu Žitná 
818-819

"Společenství Žitná 818 - 
819"

5 Ukončena                       34 000,0                           100 000,0                              27 892,0                        82 038,0    20.1.2014

1 CZ.1.06/5.2.00/07.07143
Halasova 895-896, Liberec. Výměna 
výtahů

Stavební bytové družstvo 
SEVER

1 Ukončena                     646 000,0                        1 900 000,0                        646 000,0                       1 900 000,0                            588 907,0                   1 732 080,0    20.10.2012 712/09

1 CZ.1.06/5.2.00/07.07315
Rekonstrukce bloku bytového domu v 
ulici Burianova 922

Společenství pro dům 922 
Buriánova Liberec

1 Ukončena                  1 020 000,0                        3 000 000,0                     1 020 000,0                       3 000 000,0                            809 300,0                   2 380 296,0    20.7.2012 712/09

1 CZ.1.06/5.2.00/07.07316
Rekonstrukce bloku bytového domu v 
ulici Burianova 923

Společenství pro dům 923 
Burianova Liberec

1 Ukončena                  1 020 000,0                        3 000 000,0                     1 020 000,0                       3 000 000,0                            819 197,0                   2 409 403,0    20.1.2012 712/09

1 CZ.1.06/5.2.00/07.07361
Žitná 827 - 828, Liberec - 
Rekonstrukce a nástavba střechy

Stavební bytové družstvo 
SEVER

1 Ukončena                     544 000,0                        1 600 000,0                        544 000,0                       1 600 000,0                            264 113,0                      776 804,0    
20.7.2011

712/09

3 17 000 000 b 40 CZ.1.06/5.2.00/07.07531
Žitná 825-826, Liberec -  výměna 
výtahů a oprava střechy

Společenství vlastníků  
Žitná 825, 826

1 Ukončena                     646 000,0                        1 900 000,0                     1 054 000,0                       3 100 000,0                            515 793,0                   1 517 040,0    
5.5.2012

730/2010

CZ.1.06/5.2.00/07.07531
Žitná 825-826, Liberec -  výměna 
výtahů a oprava střechy

Společenství vlastníků  
Žitná 825, 826

2 Ukončena                     408 000,0                        1 200 000,0                            168 117,0                      494 463,0    
20.9.2012

4 15 300 000 b 40 CZ.1.06/5.2.00/07.07766
Dobiášova 855, Liberec - Výměna 
rozvodů vody a odpadů

Bytové družstvo Dobiáš 1 Ukončena                     204 000,0                           600 000,0                        204 000,0                          600 000,0                            166 064,0                      488 426,0    20.3.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07767
Dobiášova 855, Liberec - Výměna 
výtahů

Bytové družstvo Dobiáš 1 Ukončena                     979 200,0                        2 880 000,0                        979 200,0                       2 880 000,0                            932 178,0                   2 741 700,0    20.11.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07794
Rekonstrukce  výtahů domu v ulici 
Dobiášova 865

BD Dobiášova 865, 
družstvo

1 Ukončena                     816 000,0                        2 400 000,0                        816 000,0                       2 400 000,0                            816 000,0                   2 400 000,0    20.7.2012 274/2011

2 100 000 000 a CZ.1.06/5.2.00/07.07795 Revitalizace Rochlice - ul. Burianova
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC

1 Ukončena                  1 887 000,0                        2 220 000,0                     1 887 000,0                       2 220 000,0                         1 311 049,0                   1 542 411,0    20.10.2011 49/2011

Město  Liberec

aktualizace k 1.1.2015

IPRM  Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice
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3 CZ.1.06/5.2.00/07.07814
U Potůčku 612- 614, Liberec - 
Výměna výtahů, výměna rozvodů TV 
a SV

Společenství vlastníků U 
Potůčku 612, 613, 614

2 Ukončena                  1 360 408,0                        4 001 200,0                            114 213,0                      335 921,0    
5.5.2014

730/2010

3 CZ.1.06/5.2.00/07.07814
U Potůčku 612- 614, Liberec - 
Výměna výtahů, výměna rozvodů TV 
a SV

Společenství vlastníků U 
Potůčku 612, 613, 614

1 Ukončena                     225 250,0                           662 500,0                     1 585 658,0                       4 663 700,0                            846 788,4                   2 490 554,0    
6.8.2014

730/2010

2 100 000 000 a CZ.1.06/5.2.00/07.07829
Revitalizace Rochlice - hřiště U 
Potůčku

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC

1 Ukončena                     561 000,0                           660 000,0                        561 000,0                          660 000,0                            561 000,0                      660 000,0    20.10.2011 401/2011

3 CZ.1.06/5.2.00/07.07848 Burianova 924-925 - rekonstrukce
BD Burianova 924-925, 
Družstvo

1 Ukončena                     136 000,0                           400 000,0                        136 000,0                          400 000,0                            136 000,0                      400 000,0    20.7.2012 730/2010

2 100 000 000 a CZ.1.06/5.2.00/07.07858 Revitalizace Rochlice
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC

1 Ukončena                33 745 000,0                      39 700 000,0                   43 945 000,0                     51 700 000,0                       32 430 632,0                 38 153 685,0    20.10.2011 147/10 ZM

2 100 000 000 a CZ.1.06/5.2.00/07.07858 Revitalizace Rochlice
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC

2 Ukončena                10 200 000,0                      12 000 000,0                         9 616 243,0                 11 313 228,0    20.10.2012

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07874
Žitná 829-830, Liberec - Výměna 
vstupních dveří a oken

Stavební bytové družstvo 
SEVER

1 Ukončena                     138 720,0                           408 000,0                        138 720,0                          408 000,0                              85 295,0                      250 868,0    20.5.2012 274/2011

3 CZ.1.06/5.2.00/07.07909
Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - 
rekonstrukce výtahů

Stavební bytové družstvo  
Pozemní stavby Liberec

1 Ukončena                     349 180,0                        1 027 000,0                        349 180,0                       1 027 000,0                            349 180,0                   1 027 000,0    
20.12.2012

730/2010

3 CZ.1.06/5.2.00/07.07910
Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - 
rekonstrukce lodžií

Stavební bytové družstvo  
Pozemní stavby Liberec

1 Ukončena                     929 220,0                        2 733 000,0                        929 220,0                       2 733 000,0                            673 850,0                   1 981 912,0    
20.12.2012

730/2010

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07914 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 883 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     198 050,0                           582 500,0                        198 050,0                          582 500,0                            170 759,0                      502 234,0    20.9.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07915 Výměna výtahu, Dobiášova 883 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     329 120,0                           968 000,0                        329 120,0                          968 000,0                            294 576,0                      866 400,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07916
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Dobiášova 884

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     110 330,0                           324 500,0                        110 330,0                          324 500,0                              98 604,0                      290 012,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07917 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 884 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     198 050,0                           582 500,0                        198 050,0                          582 500,0                            169 264,0                      497 836,0    20.9.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07918 Výměna výtahu, Dobiášova 884 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     329 120,0                           968 000,0                        329 120,0                          968 000,0                            294 576,0                      866 400,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07919
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Dobiášova 885

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     110 330,0                           324 500,0                        110 330,0                          324 500,0                              98 604,0                      290 012,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07920
Rekonstrukce omítky, výměna oken a 
vstupních dveří, Haškova 938

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     813 960,0                        2 394 000,0                        813 960,0                       2 394 000,0                            813 960,0                   2 394 000,0    
20.9.2012

274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07921 Výměna výtahu, Dobiášova 885 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     329 120,0                           968 000,0                        329 120,0                          968 000,0                            294 576,0                      866 400,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07922 Rekonstrukce střechy, Haškova 938 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     200 056,0                           588 400,0                        200 056,0                          588 400,0                            166 278,0                      489 053,0    20.9.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07923 Výměna výtahu, Seifertova 902 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     329 120,0                           968 000,0                        329 120,0                          968 000,0                            294 576,0                      866 400,0    20.8.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07924 Rekonstrukce střechy, Seifertova 902 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     198 050,0                           582 500,0                        198 050,0                          582 500,0                            169 264,0                      497 836,0    20.9.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07925 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 885 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     200 056,0                           588 400,0                        200 056,0                          588 400,0                            169 264,0                      497 836,0    20.9.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07926
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Haškova 938

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     110 330,0                           324 500,0                        110 330,0                          324 500,0                            100 907,0                      296 787,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07927
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Seifertova 902

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     110 330,0                           324 500,0                        110 330,0                          324 500,0                            100 907,0                      296 787,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07928
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Seifertova 903

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     110 330,0                           324 500,0                        110 330,0                          324 500,0                            100 907,0                      296 787,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07929 Rekonstrukce střechy, Seifertova 903 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     198 050,0                           582 500,0                        198 050,0                          582 500,0                            169 264,0                      497 836,0    20.9.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07930 Výměna výtahu, Seifertova 903 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     329 120,0                           968 000,0                        329 120,0                          968 000,0                            277 576,0                      816 400,0    20.8.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07931 Výměna výtahu, Haškova 954 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     329 120,0                           968 000,0                        329 120,0                          968 000,0                            294 576,0                      866 400,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07932 Rekonstrukce střechy, Haškova 954 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     200 056,0                           588 400,0                        200 056,0                          588 400,0                            169 263,0                      497 835,0    20.9.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07933
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Dobiášova 883

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     110 330,0                           324 500,0                        110 330,0                          324 500,0                              98 604,0                      290 012,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07934
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Haškova 954

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     110 330,0                           324 500,0                        110 330,0                          324 500,0                            100 907,0                      296 787,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07935 Výměna výtahu, Haškova 938 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     329 120,0                           968 000,0                        329 120,0                          968 000,0                            294 576,0                      866 400,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07936 Výměna výtahu, Dobiášova 863 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     804 100,0                        2 365 000,0                        804 100,0                       2 365 000,0                            736 827,0                   2 167 140,0    20.8.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07937 Výměna výtahu, Dobiášova 862 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     804 100,0                        2 365 000,0                        804 100,0                       2 365 000,0                            736 827,0                   2 167 140,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07938 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 862 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     275 604,0                           810 600,0                        275 604,0                          810 600,0                            275 604,0                      810 600,0    20.10.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07939
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Dobiášova 863

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     203 830,0                           599 500,0                        203 830,0                          599 500,0                            203 830,0                      599 500,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07940 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 863 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     275 604,0                           810 600,0                        275 604,0                          810 600,0                            275 604,0                      810 600,0    20.10.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07941
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Dobiášova 862

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     203 830,0                           599 500,0                        203 830,0                          599 500,0                            203 830,0                      599 500,0    20.7.2012 274/2011
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4 CZ.1.06/5.2.00/07.07942 Rekonstrukce střechy, Dělnická 852 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     283 288,0                           833 200,0                        283 288,0                          833 200,0                            283 288,0                      833 200,0    20.10.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07943
Rekonstrukce rozvodů vody a 
kanalizace, Dělnická 852

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     203 830,0                           599 500,0                        203 830,0                          599 500,0                            203 830,0                      599 500,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07944
Rekonstrukce omítky, výměna oken a 
vstupních dveří, Dělnická 852

CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                  1 683 714,0                        4 952 100,0                     1 683 714,0                       4 952 100,0                         1 683 714,0                   4 952 100,0    
20.9.2012

274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07945 Výměna výtahu, Dělnická 852 CIB Flats P10, a.s. 1 Ukončena                     804 100,0                        2 365 000,0                        804 100,0                       2 365 000,0                            736 827,0                   2 167 140,0    20.7.2012 274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.07981
Liberec-Rochlice, Ježkova 910-911 - 
výměna dřevěných oken za plastová

Okresní stavební bytové 
družstvo

1 Ukončena                     983 960,0                        2 894 000,0                        983 960,0                       2 894 000,0                            883 497,0                   2 598 521,0    
20.6.2012

274/2011

4 CZ.1.06/5.2.00/07.08083
Rekonstrukce obvodového pláště 
bytového domu Burianova 928

Okresní stavební bytové 
družstvo

1 Ukončena                     901 000,0                        2 650 000,0                        901 000,0                       2 650 000,0                            837 664,0                   2 463 719,0    
18.10.2012

274/2011

2 100 000 000 a CZ.1.06/5.2.00/07.08193 Revitalizace Rochlice - ul. Haškova
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC

1 Ukončena                17 986 850,0                      20 705 000,0                   17 599 250,0                     20 705 000,0                         9 288 982,0                 10 928 215,0    20.10.2012 364/2011

2 100 000 000 a CZ.1.06/5.2.00/07.08387
Revitalizace Rochlice - kamerový 
systém

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC

1 Ukončena                  2 278 000,0                        2 680 000,0                     2 278 000,0                       2 680 000,0                         1 661 569,0                   1 954 788,0    18.7.2013 105/2012

5
CZ.1.06/5.2.00/07.08466

Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-
Rekonstrukce a izolace střešního 
pláště

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec 1

Ukončena                     352 920,0                        1 038 000,0    
346 668,0                  1 019 613,0                 

                        315 148,0                      926 907,0    
20.9.2013

738/2012

5
CZ.1.06/5.2.00/07.08467

Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - 
Rekonstrukce rozvodů studené, teplé 
a požární vody

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec 1

Ukončena                     324 360,0                           954 000,0                        314 160,0                          924 000,0                            264 342,0                      777 479,0    
20.7.2013

738/2012

5 CZ.1.06/5.2.00/07.08679
Dobiášova, 855, Liberec - výměna 
oken v bytech

Bytové družstvo Dobiáš 1 Ukončena                     375 360,0                        1 104 000,0                        375 360,0                       1 104 000,0                            221 127,0                      650 374,0    20.9.2013 738/2012

6
CZ.1.06/5.2.00/07.08680

Dobiášova 855, Liberec - 
Rekonstrukce a izolace střešního 
pláště

Bytové družstvo Dobiáš 
1

Ukončena                     285 600,0                           840 000,0                        285 600,0                          840 000,0                            262 434,0                      771 866,0    
20.9.2013

13/2013

5 CZ.1.06/5.2.00/07.08681
Dobiášova 855, Liberec - 
rekonstrukce lodžií

Bytové družstvo Dobiáš 1 Ukončena                     379 440,0                        1 116 000,0                        379 440,0                       1 116 000,0                            379 158,0                   1 115 173,0    17.10.2013 738/2012

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08682
Dobiášova - 855, Liberec - 
rekonstrukce vstupní stěny

Bytové družstvo Dobiáš 1 Ukončena                     612 000,0                        1 800 000,0                        612 000,0                       1 800 000,0                            544 379,0                   1 601 116,0    20.10.2013 13/2013

5 2 300 000 b 40
CZ.1.06/5.2.00/07.08683

Dobiášova 855, Liberec - výměna 
oken ve společných prostorách

Bytové družstvo Dobiáš
1

Ukončena                     204 000,0                           600 000,0                        204 000,0                          600 000,0                            107 816,0                      317 107,0    
20.9.2013

738/2012

6 11 500 000 b 40 CZ.1.06/5.2.00/07.08684
Dobiášova 855, Liberec - 
rekonstrukce štítových stěn

Bytové družstvo Dobiáš 1 Ukončena                     285 600,0                           840 000,0                        285 600,0                          840 000,0                            170 191,1                      500 562,0    21.9.2014 13/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08685
Dobiášova 855, Liberec - 
rekonstrukce zadní stěny

Bytové družstvo Dobiáš 1 Ukončena                     612 000,0                        1 800 000,0                        612 000,0                       1 800 000,0                            533 458,3                   1 568 995,0    21.9.2014 13/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08692
Na Žižkově 807, Liberec - Výměna 
výtahu

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     306 000,0                           900 000,0                        306 000,0                          900 000,0                            287 736,0                      846 285,0    20.1.2014 13/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08693
Na Žižkově 808, Liberec - Výměna 
výtahu

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     306 000,0                           900 000,0                        306 000,0                          900 000,0                            287 736,0                      846 285,0    20.1.2014 13/2013

6
CZ.1.06/5.2.00/07.08708

Dobiášova 859, 860, 861, Liberec -
Rekonstrukce a izolace střešního 
pláště

Společenství vlastníků 
Dobiášova 859,860,861 1

Ukončena                     612 000,0                        1 800 000,0                        610 980,0                       1 797 000,0                            610 980,0                   1 797 000,0    
2.8.2014

13/2013

6
CZ.1.06/5.2.00/07.08709

Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - 
Výměna oken ve společných 
prostorech

Společenství vlastníků 
Dobiášova 859,860,861 1

Ukončena                     326 400,0                           960 000,0                        326 400,0                          960 000,0                            200 762,0                      590 478,0    
1.1.2014

13/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08717
Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - 
Výměna výtahů

Společenství vlastníků 
Dobiášova 859,860,861 1 Ukončena                  2 277 150,0                        6 697 500,0                     2 277 150,0                       6 697 500,0                         1 912 693,0                   5 625 570,0    5.1.2014 13/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08734
Rekonstrukce lodžií domu Burianova 
929, Liberec 6

Okresní stavební bytové 
družstvo 1 Ukončena                     340 000,0                        1 000 000,0                        297 102,0                          873 830,0                            297 102,0                      873 830,0    20.11.2013 13/2013

6
CZ.1.06/5.2.00/07.08735

Rekonstrukce oken výměnou za 
plastová - Ježkova 908-909, Liberec

Okresní stavební bytové 
družstvo 1

Ukončena                     306 000,0                           900 000,0                        305 979,0                          899 939,0                            288 261,0                      847 829,0    
20.11.2013

13/2013

6
CZ.1.06/5.2.00/07.08736

Žitná 823-824, Liberec - 
Rekonstrukce a izolace střešního 
pláště

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1

Ukončena                     204 000,0                           600 000,0                        202 572,0                          595 800,0                            192 773,0                      566 982,0    
20.10.2013

13/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08737
Žitná 823-824, Liberec - 
Rekonstrukce zadní stěny

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     342 720,0                        1 008 000,0                        341 292,0                       1 003 800,0                            270 568,0                      795 791,0    20.11.2013 13/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08738
Žitná 823-824, Liberec - 
Rekonstrukce čelní stěny

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     387 600,0                        1 140 000,0                        387 317,0                       1 139 168,8                            387 317,0                   1 139 168,0    20.11.2013 13/2013

6
CZ.1.06/5.2.00/07.08792

Pazderkova 868-869, Liberec - 
Rekonstrukce společných prostor

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1

Ukončena                     346 800,0                        1 020 000,0                        346 800,0                       1 020 000,0                            287 533,0                      845 686,0    
8.12.2013

13/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.08808
Na Žižkově 853, Liberec - Výměna 
výtahů

Společenství vlastníků Na 
Žižkově 853 1 Ukončena                     856 800,0                        2 520 000,0                        856 800,0                       2 520 000,0                            820 552,0                   2 413 390,0    13.3.2014 216/2013

7
CZ.1.06/5.2.00/07.08816

Rekonstrukce střechy a lodžií na 
sušárnách domu Burianova 930, 
Liberec 6

Okresní stavební bytové 
družstvo 1

Ukončena                     340 000,0                        1 000 000,0                        339 985,0                          999 957,0                            321 648,0                      946 024,0    
20.11.2013

216/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08817
Rekonstrukce střechy a výtahu, 
Liberec 6 - Burianova 929

Okresní stavební bytové 
družstvo 1 Ukončena                     367 200,0                        1 080 000,0                        367 083,0                       1 079 656,0                            351 772,0                   1 034 626,0    20.11.2013 13/2013

6
CZ.1.06/5.2.00/07.08820

Rekonstrukce sušáren v objektu č.p. 
942,943, Liberec VI.- ulice Haškova

Okresní stavební bytové 
družstvo 1

Ukončena                     272 000,0                           800 000,0                        254 707,0                          749 139,0                            250 212,0                      735 920,0    
20.11.2013

13/2013
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6
CZ.1.06/5.2.00/07.08821

Rekonstrukce oken výměnou za 
plastová - Haškova 942,943 Liberec

Okresní stavební bytové 
družstvo 1

Ukončena                       54 400,0                           160 000,0                          50 471,0                          148 447,0                              36 193,0                      106 450,0    
20.11.2013

13/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.08889
Rekonstrukce fasády domu Haškova 
950,951

Společenství pro dům 
Haškova 950-951 1 Ukončena                     901 000,0                        2 650 000,0                            900 976,0                   2 649 930,0    20.12.2013 216/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08890
Rekonstrukce lodžií domu Haškova 
950, 951

Společenství pro dům 
Haškova 950-951 1 Ukončena                     486 200,0                        1 430 000,0                        486 200,0                       1 430 000,0                            486 200,0                   1 430 000,0    20.9.2013 13/2013

6 CZ.1.06/5.2.00/07.08891
Rekonstrukce střechy domu Haškova 
950,951

Společenství pro dům 
Haškova 950-951 1 Ukončena                     294 100,0                           865 000,0                        292 770,0                          861 090,0                            292 012,0                      858 861,0    20.10.2013 13/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.08933 Žitná 821, Liberec - Výměna výtahu
Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     293 760,0                           864 000,0                        293 760,0                          864 000,0                            267 326,0                      786 254,0    1.4.2014 216/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.08934 Žitná 822, Liberec - Výměna výtahu
Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     293 760,0                           864 000,0                        293 760,0                          864 000,0                            267 326,0                      786 254,0    9.4.2014 216/2013

7

CZ.1.06/5.2.00/07.08936

Rekonstrukce obvodového pláště 
bytového domu Halasova 893,894, 
Liberec VI-Rochlice-IV.část

Okresní stavební bytové 
družstvo

1

Ukončena                     707 200,0                        2 080 000,0                        700 048,0                       2 058 967,0                            688 796,0                   2 025 873,0    

20.3.2014

216/2013

7

CZ.1.06/5.2.00/07.08938

Rekonstrukce obvodového pláště 
bytového domu Halasova 893,894, 
Liberec VI-Rochlice-II.část

Okresní stavební bytové 
družstvo

1

Ukončena                     629 000,0                        1 850 000,0                        618 216,0                       1 818 283,0                            618 216,0                   1 818 283,0    

20.3.2014

216/2013

6

CZ.1.06/5.2.00/07.08939

Rekonstrukce obvodového pláště 
bytového domu Halasova 893,894, 
Liberec VI-Rochlice-I.část

Okresní stavební bytové 
družstvo

1

Ukončena                     744 600,0                        2 190 000,0                        730 023,0                       2 147 127,0                            706 209,0                   2 077 088,0    

19.12.2013

13/2013

7

CZ.1.06/5.2.00/07.08940

Rekonstrukce obvodového pláště 
bytového domu Halasova 893,894, 
Liberec VI-Rochlice-III.část

Okresní stavební bytové 
družstvo

1

Ukončena                     673 200,0                        1 980 000,0                        660 131,0                       1 941 563,0                            611 357,8                   1 798 111,3    

25.5.2014

216/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.09047
Halasova 897-898, Liberec - Výměna 
výtahů

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     734 400,0                        2 160 000,0                        734 400,0                       2 160 000,0                            734 400,0                   2 160 000,0    6.7.2014 216/2013

7

CZ.1.06/5.2.00/07.09048

U Potůčku 619, Liberec - Výměna 
výtahu

Společenství vlastníků 
jednotek U Potůčku 
617,618,619 Rochlice, 
Liberec 1

Ukončena                     367 200,0                        1 080 000,0                        367 200,0                       1 080 000,0                            367 200,0                   1 080 000,0    

20.4.2014

216/2013

7

CZ.1.06/5.2.00/07.09049

U Potůčku 618, Liberec - Výměna 
výtahu

Společenství vlastníků 
jednotek U Potůčku 
617,618,619 Rochlice, 
Liberec 1

Ukončena                     367 200,0                        1 080 000,0                        367 200,0                       1 080 000,0                            367 200,0                   1 080 000,0    

10.4.2014

216/2013

7

10 000 000 b 40 CZ.1.06/5.2.00/07.09050

U Potůčku 617-619, Liberec - 
Výměna oken ve společných 
prostorech

Společenství vlastníků 
jednotek U Potůčku 
617,618,619 Rochlice, 
Liberec 1

Ukončena                     204 000,0                           600 000,0                        204 000,0                          600 000,0                            168 274,0                      494 926,0    

1.1.2014

216/2013

7

CZ.1.06/5.2.00/07.09051

U Potůčku 617, Liberec - Výměna 
výtahu

Společenství vlastníků 
jednotek U Potůčku 
617,618,619 Rochlice, 
Liberec 1

Ukončena                     367 200,0                        1 080 000,0                        367 200,0                       1 080 000,0                            367 200,0                   1 080 000,0    

16.1.2014

216/2013

8 37 400 000 b 40 CZ.1.06/5.2.00/07.09091
Rekonstrukce výtahů domu 
Dobiášova 854

BD Dobiášova 854, 
družstvo 1 Ukončena                     850 000,0                        2 500 000,0                        850 000,0                       2 500 000,0                            828 920,0                   2 438 000,0    19.6.2014 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09092
Rekonstrukce domu Na Žižkově 811, 
812

Společenství Na Žižkově 
811-812 1 Ukončena                     979 200,0                        2 880 000,0                        979 199,0                       2 879 998,0                            919 363,0                   2 704 009,0    4.12.2013 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09093
Rekonstrukce výtahů domu 
Dobiášova 881,882

Společenství vlastníků 
dobiášova 881,882 1 Ukončena                     748 000,0                        2 200 000,0                        748 000,0                       2 200 000,0                            532 667,1                   1 566 668,0    20.5.2015 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09100
Rekonstrukce bytového domu v ulici 
Vratislavická 367

Moravec Radim 1 Ukončena                     324 700,0                           955 000,0                        324 700,0                          955 000,0                            324 700,0                      955 000,0    25.5.2014 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09101
Rekonstrukce společných částí domu 
Haškova 950,951

Společenství pro dům 
Haškova 950-951 1 Ukončena                     612 000,0                        1 800 000,0                        454 829,0                       1 337 734,0                            454 829,0                   1 337 734,0    20.11.2014 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09102
Rekonstrukce společných částí domu 
Haškova 939

Společenství pro dům 
Haškova 939 1 Ukončena                     884 000,0                        2 600 000,0                        881 110,0                       2 591 500,0                            822 786,1                   2 419 959,0    18.9.2014 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09103
Rekonstrukce fasády domu Haškova 
936,937

Společenství jednotek 
Haškova 936-937 1 Ukončena                     289 000,0                           850 000,0                        289 000,0                          850 000,0                            288 320,0                      848 000,0    30.10.2014 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09104
Rekonstrukce společných částí domu 
Dobiášova 881-2

Společenství vlastníků 
dobiášova 881,882 1 Ukončena                     612 000,0                        1 800 000,0                        325 923,0                          958 598,0                            265 229,5                      780 086,8    20.5.2015 426/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.09105
Rekonstrukce střech domu Haškova 
952, 953

Společenství domu Haškova 
952-953 1 Ukončena                     294 100,0                           865 000,0                        294 100,0                          865 000,0                            291 553,0                      857 511,0    20.11.2013 216/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09106
Rekonstrukce a zateplení domu 
Dobiášova 881,882

Společenství vlastníků 
dobiášova 881,882 1 Ukončena                  2 108 000,0                        6 200 000,0                     2 108 000,0                       6 200 000,0                         2 108 000,0                   6 200 000,0    20.2.2015 426/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.09107
Rekonstrukce střechy domu 
Dobiášova 881,882

Společenství vlastníků 
Dobiášova 881,882 1 Ukončena                     294 100,0                           865 000,0                        294 100,0                          865 000,0                            294 100,0                      865 000,0    12.5.2014 216/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.09114
Rekonstrukce spodní stavby domu 
Haškova 950,951

Společenství pro dům 
Haškova 950-951 1 Ukončena                     591 600,0                        1 740 000,0                        591 600,0                       1 740 000,0                            374 037,4                   1 100 110,1    20.10.2014 216/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09118
Žitná 683-685, Liberec - 
Rekonstrukce objektu

Společenství vlastníků Žitná 
683, 684, 685 1 Ukončena                  1 713 600,0                        5 040 000,0                     1 713 600,0                       5 040 000,0                         1 709 066,1                   5 026 665,0    20.9.2014 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09119
Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - 
Výměna rozvodů vody

Společenství vlastníků 
Dobiášova 859,860,861 1 Ukončena                     510 000,0                        1 500 000,0                        510 000,0                       1 500 000,0                            414 184,3                   1 218 189,0    20.5.2015 426/2013

Příloha usnesení č. 412/2016



Výzva číslo 

Alokace na 

výzvu (stačí 

vyplnit jeden 

řádek za celou 

výzvu)

Aktivita 

v případě 

aktivity b)     

% dotace 

(40;50; 60)

Registrační  číslo  projektu název Předkladatel 
Počet etap 

projektu 

číslo  

etapy
Stav etapy 

Dotace ERDF 

schválená městem 

CZV projektů 

schválených městem 

CZV

Dotace ERDF z 

Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 

CZV projektů s 

vydaným 

Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace 

ERDF projektů 

proplacených + v 

případě že ještě 

proplacena nebyla ale 

byla již předložena  

ŽOP  (v tomto případě 

barevně vyznačit ) 

CZV  projektů 

proplacených + v 

případě že ještě 

proplacena nebyla 

ale byla již 

předložena  ŽOP  

(v tomto případě 

barevně vyznačit ) 

Termín 

plánovaného 

předložení ŽOP  

Poznámka - 

projekt zařazen 

na základě 

usnesení č.

8
CZ.1.06/5.2.00/07.09120

Na Žižkově 809-810, Liberec - 
Výměna výtahů, výměna TUV a SV

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1

Ukončena                     724 200,0                        2 130 000,0                        724 200,0                       2 130 000,0                            577 662,7                   1 699 008,0    
14.5.2014 426/2013

CZ.1.06/5.2.00/07.09120

Na Žižkově 809-810, Liberec - 
Výměna výtahů, výměna TUV a SV

Stavební bytové družstvo 
SEVER 2

Ukončena                         104 843,1                      308 362,0    
20.10.2014

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09121
Žitná 745-746, Liberec - 
Rekonstrukce objektu

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     204 000,0                           600 000,0                        202 125,0                          594 486,0                            202 124,9                      594 485,0    20.7.2014 426/2013

8

CZ.1.06/5.2.00/07.09122

Na Žižkově 853, Liberec - Výměna 
rozvodů vody + kanalizace + 
Rekonstrukce společných prostor

Společenství vlastníků Na 
Žižkově 853

1

Ukončena                     408 000,0                        1 200 000,0                        408 000,0                       1 200 000,0                            150 287,8                      442 023,0    

2.7.2014 426/2013

CZ.1.06/5.2.00/07.09122

Na Žižkově 853, Liberec - Výměna 
rozvodů vody + kanalizace + 
Rekonstrukce společných prostor

Společenství vlastníků Na 
Žižkově 854

2

Ukončena                         195 146,4                      573 960,0    

27.12.2014

7 CZ.1.06/5.2.00/07.09123
Žitná 829-830, Liberec - 
Rekonstrukce lodžií a podhledů

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     257 040,0                           756 000,0                        257 040,0                          756 000,0                            257 040,0                      756 000,0    20.10.2014 216/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09124
Na Žižkově 809-810, Liberec - 
Rekonstrukce objektu

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                  1 627 920,0                        4 788 000,0                     1 459 107,0                       4 291 494,0                         1 132 951,7                   3 332 211,0    24.8.2014 426/2013

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09125
Žitná 683-685, Liberec - Výměna 
výtahů

Společenství vlastníků Žitná 
683, 684, 685 1 Ukončena                  1 020 000,0                        3 000 000,0                     1 020 000,0                       3 000 000,0                         1 018 164,0                   2 994 600,0    5.8.2014 426/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.09127
Žitná 829-830, Liberec - 
Rekonstrukce zadní stěny

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     257 040,0                           756 000,0                        257 040,0                          756 000,0                            255 475,3                      751 398,0    20.10.2014 216/2013

7
CZ.1.06/5.2.00/07.09128

Žitná 829-830, Liberec - 
Rekonstrukce a izolace střešního 
pláště

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1

Ukončena                     183 600,0                           540 000,0                        182 661,0                          537 240,0                            182 661,0                      537 240,0    
20.10.2014

216/2013

7 CZ.1.06/5.2.00/07.09129
Žitná 829-830, Liberec - 
Rekonstrukce čelní stěny

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1 Ukončena                     257 040,0                           756 000,0                        257 040,0                          756 000,0                            254 744,3                      749 248,0    20.10.2014 216/2013

7
CZ.1.06/5.2.00/07.09130

Žitná 829-830, Liberec - 
Rekonstrukce rekonstrukce štítových 
stěn

Stavební bytové družstvo 
SEVER 1

Ukončena                     122 400,0                           360 000,0                        122 400,0                          360 000,0                            122 400,0                      360 000,0    
20.10.2014

216/2013

9 37 376 056 a 85 CZ.1.06/5.2.00/07.09666
Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita 
Žitná

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 1 Ukončena                28 939 418,8                      33 925 375,0                   28 836 568,0                     33 925 375,0                       28 835 540,3                 33 924 165,0    30.6.2015 318/2014

10 68 313 539
a 85 CZ.1.06/5.2.00/07.09756

Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita 
U Potůčku, cyklostezka Vratislavická

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 1

Ukončena                19 242 169,0                      22 637 845,9                   19 242 168,0                     22 637 845,0                       19 206 479,1                 22 595 858,7    
31.7.2015 142/2015

CZ.1.06/5.2.00/07.09805

Revitalizace Rochlice - úprava 
komunikace Pazderkova, Haškova

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 1

Ukončena                10 532 717,2                      12 391 432,0                   10 532 717,0                     12 391 432,0                         8 195 228,9                   9 641 445,8    
30.11.2015 536/2015

CZ.1.06/5.2.00/07.09806

Revitalizace Rochlice - úprava 
komunikace Dobiášova - úsek 
Vratislavická-Krejčího

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 1

Ukončena                21 168 353,3                      24 903 945,0                   21 168 353,0                     24 903 945,0                       17 240 167,3                 20 282 549,8    
30.11.2015 535/2015

CZ.1.06/5.2.00/07.09808

Revitalizace Rochlice - úprava 
komunikace Dobiášova - okružní 
křižovatka Dobiášova-Krejčího

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 1

Ukončena                  8 718 545,9                      10 257 112,8                     8 718 545,0                     10 257 112,0                         7 580 363,8                   8 918 075,1    
30.11.2015 534/2015

Celkem za ukon čené              227 011 600,1                    393 117 610,7                 224 460 328,9                   387 056 407,4                     198 770 970,7               344 642 158,5    

5
Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - 
Rekonstrukce společných prostor 
formou zazdění lodžií a výměny oken

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

                  327 080,00                         962 000,00    

6
Liberec-Rochlice,Dobiášova 858 - 
Rekonstrukce společných prostor 
formou zazdění lodžií a výměny oken

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

376 720 1 108 000

6
Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - 
Rekonstrukce hydroizolace a 
vybudování drenáží

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

605 200 1 780 000

7
Rekonstrukce fasády domu 
Dobiášova 881,882

Společenství vlastníků 
Dobiášova 881,882

901 000 2 650 000

Celkem 2 210 000 6 500 000

1
Halasova 897-898, Liberec - Výměna 
výtahů,výměna lodžiových oken vč. 
vyzdění, rekonstrukce štítu 

SBD Sever 1 003 000 2 950 000

1
Dobiášova 859-861, Liberec. 
Rekonstrukce bytového domu

SBD Sever 12 920 000 38 000 000

1
Na Žižkově 809-810, Liberec. 
Výměna výtahů, výměna TUV a SV

SBD Sever 680 000 2 000 000

Neregistrované na 
CRR z důvodů na 

straně žadatele
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Výzva číslo 

Alokace na 

výzvu (stačí 

vyplnit jeden 

řádek za celou 

výzvu)

Aktivita 

v případě 

aktivity b)     

% dotace 

(40;50; 60)

Registrační  číslo  projektu název Předkladatel 
Počet etap 

projektu 

číslo  

etapy
Stav etapy 

Dotace ERDF 

schválená městem 

CZV projektů 

schválených městem 

CZV

Dotace ERDF z 

Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 

CZV projektů s 

vydaným 

Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace 

ERDF projektů 

proplacených + v 

případě že ještě 

proplacena nebyla ale 

byla již předložena  

ŽOP  (v tomto případě 

barevně vyznačit ) 

CZV  projektů 

proplacených + v 

případě že ještě 

proplacena nebyla 

ale byla již 

předložena  ŽOP  

(v tomto případě 

barevně vyznačit ) 

Termín 

plánovaného 

předložení ŽOP  

Poznámka - 

projekt zařazen 

na základě 

usnesení č.

1
Rekonstrukce bloku bytového domu v 
ulici Haškova 950,951

Společenství pro dům 
Haškova 950-951

2 448 000 7 200 000

1
BD Výhled-rekonstrukce č.p. 
919,920,921

Bytové družstvo Výhled 510 000 1 500 000

1
Žitná 825-826, Liberec - výměna 
výtahů a oprava střechy

SBD Sever 952 000 2 800 000

1
Rekonstrukce bloku bytového domu v 
ulici Dobiášova 855

Bytové družstvo Dobiáš 3 128 000 9 200 000

4
Rekonstrukce střechy SV Žitná 816-
817

"Společenství vlastníků 
Žitná 816-817"

255 000 750 000

3
Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - 
rekonstrukce hydroizolace a 
vybudování drenáží

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

629 000 1 850 000

3
Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - 
rekonstrukce hydroizolace a 
vybudování drenáží

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

629 000 1 850 000

3
Celková rekonstrukce výtahu a šachty 
Burianova 918/9

Okresní stavební bytové 
družstvo

425 000 1 250 000

8
Pazderkova 866-867, Liberec - 
Výměna protipožárních dveří

Stavební bytové družstvo 
SEVER

114 240 336 000

8
Pazderkova 866-867, Liberec - 
Rekonstrukce společných prostor

Stavební bytové družstvo 
SEVER

444 720 1 308 000

Celkem 24 137 960 70 994 000

3
Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - 
rekonstrukce lodžií a výměna oken ve 
společných prostorech

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

434 860 1 279 000

3
Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - 
rekonstrukce lodžií ve společných 
prostorech

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

337 620 993 000

3
Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - 
rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů 
a kanalizace

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

220 320 648 000

3
Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 
- rekonstrukce rozvodů vody, 
hydrantů a kanalizace

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

220 320 648 000

3
Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 
- rekonstrukce a izolace střešního 
pláště

Stavební bytové družstvo 
Pozemní stavby Liberec

409 700 1 205 000

6

CZ.1.06/5.2.00/07.08935

Dobiášova 859, 860, 861, Liberec-
Rekonstrukce společných prostor 
formou zazdění lodžií a výměny oken

Společenství vlastníků 
Dobiášova 859,860,861

489600 1 440 000

Celkem 2 112 420 6 213 000

2
Revitalizace Rochlice – kamerový 
systém

Statutární město Liberec 2 125 000 2 500 000

8 CZ.1.06/5.2.00/07.09094
Rekonstrukce výtahů domu Haškova 
950, 951

Společenství pro dům 
Haškova 950-951

748 000 2 200 000 748 000 2 200 000

Celkem 2 873 000 4 700 000

žadatelé odstoupili od 
realizace projektu

projekty vyřazené na 
CRR

žadatel odstoupil od 
realizace
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Finanční harmonogram - skutečnost

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem % poměr

Oblast 
interven
ce/aktivit
a
 5.2.a)  -  -   -          40 356 096,00       22 241 443,00         1 954 788,00                           -         95 362 094,36       159 914 421,36         46,40    

 5.2.b)  - 
                                         
-       

   2 643 229,00       29 721 891,00       51 641 846,00       40 247 627,00       50 708 200,38         9 764 943,78       184 727 737,16         53,60    

 5.2.c)  - 
                                         
-       

  -         -         -        -  -  -  - 

   344 642 158,52       100,00     Způsobilé výdaje celkem 
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Unikátní klí č: Název projektu Žadatel projektu  IČ 

 Výzva č.1   
0W4txP0003 Halasova 897-898, Liberec - Výměna 

výtahů,výměna lodžiových oken vč. vyzdění, 
rekonstrukce štítu  

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0Uva8P0005 Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a 
oprava střechy 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0Umf8P0005 Žitná 745-746, Liberec. rekonstrukce štítových 
stěn 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0UhRpP0003 Na Žižkově 809-810, Liberec. Výměna výtahů, 
výměna TUV a SV 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0V2pqP0003 Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0UbrGP0005 Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0UAi8P0004 Dobiášova 859-861, Liberec. Rekonstrukce 
bytového domu 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0VJ1AP0003 Halasova 895-896, Liberec. Výměna výtahů Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0UvAUP0004 Žitná 827 - 828, Liberec - Rekonstrukce a 
nástavba střechy 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

0VbuLP0001 Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819 Společenství Žitná 818-819 25437143 

0W73BP001 Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici 
Haškova 940,941 

Společenství Haškova 940,941 25473867 

0WhG2P0001 Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici 
Dobiášova 855 

Bytové družstvo Dobiáš 25416448 

0Wi2AP0001 Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici 
Haškova 950,951 

Společenství pro dům Haškova 
950-951 

27321142 

0WwcnP0001 Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici 
Burianova 922 

Společenství pro dům Burianova 
922 

28671813 

0WihGP0001 Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici 
Seifertova 904,905 

BD Seifertova 904-905 25416880 

0WtN5P0001 Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici 
Burianova 923 

Společenství pro dům Burianova 
923 

28679474 

0VVL9P0001 BD Výhled-rekonstrukce č.p. 919,920,921 Bytové družstvo Výhled 25417738 

0VAdYP0002 Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici 
Burianova 924-925 

BD Burianova 924-925,    družstvo 25417355 

0Ra4QP0001 Kompletní rekonstrukce - bytový dům U 
Potůčku 620,621 

Společenství vlastníků U Potůčku 
620,621, Liberec 

25494031 

 Výzva č. 2   

0MPeEP0001 Revitalizace Rochlice STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

1MY8EP0001 Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

1M6V1P0002 Revitalizace Rochlice – ul. Burianova STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

2ivxXP0002 Revitalizace Rochlice – ul. Haškova STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

2o1EXP0002 Revitalizace Rochlice – kamerový systém STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

 Výzva č.3   

1pyNkPØØØ4 Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a 
oprava střechy 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

1rCxdPØØØ1 Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce 
hydroizolace a vybudování drenáží 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

1rCwnPØØØ2 Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce Stavební bytové družstvo Pozemní 00042722 
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lodžií a výměna oken ve společných prostorech stavby Liberec 

1rCwTPØØØ1 Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce 
výtahů 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

1rCuRPØØØ1 Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce 
hydroizolace a vybudování drenáží 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

1rCsuPØØØ2 Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce 
lodžií ve společných prostorech 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

1rCyzPØØØ1 Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - 
rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a 
kanalizace 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

1rCxtPØØØ1 Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - 
rekonstrukce a izolace střešního pláště 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

1osd1PØØØ1 Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - 
rekonstrukce lodžií 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

1rCjlPØØØ1 Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - 
rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a 
kanalizace 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

1rEBIPØØØ3 U Potůčku 612- 614, Liberec - Výměna výtahů, 
výměna rozvodů TV a SV 

Společenství vlastníků U Potůčku 
612, 613, 614 

27332811 

ØWkQbPØØØ3 Burianova 924-925 - rekonstrukce BD Burianova 924-925, Družstvo 25417355 

1qBbkPØØØ1 Celková rekonstrukce výtahu a šachty 
Burianova 918/9 

Okresní stavební bytové družstvo 00224138 

 Výzva č.4   

1D8h7PØØØ2 Dobiášova 855, Liberec - Výměna výtahů Bytové družstvo Dobiáš 25416448 

1D9kaPØØØ1 Dobiášova 855, Liberec - Výměna rozvodů 
vody a odpadů 

Bytové družstvo Dobiáš 25416448 

1zyIYPØØØ2 Rekonstrukce střechy SV Žitná 816-817 "Společenství vlastníků Žitná 816-
817" 

25437712 

1DKsjPØØØ1 Výměna výtahu, Dobiášova 884 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1BREAPØØØ1 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 884 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKoNPØØØ1 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Dobiášova 884 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKrZPØØØ1 Výměna výtahu, Dobiášova 883 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1BRDMPØØØ1 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 883 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKovPØØØ2 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Dobiášova 883 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKrGPØØØ1 Výměna výtahu, Dobiášova 863 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1BR5GPØØØ1 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 863 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKocPØØØ1 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Dobiášova 863 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKnTPØØØ2 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Dobiášova 862 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1BI9APØØØ1 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 862 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKqSPØØØ1 Výměna výtahu, Dobiášova 862 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DJTfPØØØ1 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Dělnická 852 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1xIhdPØØØ2 Rekonstrukce střechy, Dělnická 852 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DJSWPØØØ1 Výměna výtahu, Dělnická 852 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKqmPØØØ1 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Haškova 954 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKu4PØØØ1 Výměna výtahu, Haškova 954 CIB Flats P10, a.s. 27210324 
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1BSloPØØØ1 Rekonstrukce střechy, Haškova 954 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKq3PØØØ1 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Haškova 938 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1BSkkPØØØ1 Rekonstrukce střechy, Haškova 938 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKtMPØØØ1 Výměna výtahu, Haškova 938 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1BRGØPØØØ1 Rekonstrukce střechy, Seifertova 903 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKttPØØØ1 Výměna výtahu, Seifertova 903 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKpJPØØØ1 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Seifertova 903 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1BRFIPØØØ1 Rekonstrukce střechy, Seifertova 902 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKtbPØØØ1 Výměna výtahu, Seifertova 902 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKpoPØØØ1 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Seifertova 902 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1BRFØPØØØ1 Rekonstrukce střechy, Dobiášova 885 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKp5PØØØ1 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
Dobiášova 885 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKsTPØØØ1 Výměna výtahu, Dobiášova 885 CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1D9CvPØØØ1 Liberec-Rochlice, Ježkova 910-911 - výměna 
dřevěných oken za plastová 

Okresní stavební bytové družstvo 00224138 

1EoHBPØØØ3 Žitná 829-830, Liberec - Výměna vstupních 
dveří a oken 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

1DJSEPØØØ1 Rekonstrukce omítky, výměna oken a vstupních 
dveří, Dělnická 852 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1DKhZPØØØ1 Rekonstrukce omítky, výměna oken a vstupních 
dveří, Haškova 938 

CIB Flats P10, a.s. 27210324 

1EQntPØØØ1 Rekonstrukce výtahů domu v ulici Dobiášova 
865 

BD Dobiášova 865, družstvo 25416863 

1F1ZaPØØØ2 Rekonstrukce obvodového pláště bytového 
domu Burianova 928 

Okresní stavební bytové družstvo 00224138 

 Výzva č.5   

2wgdEPØØØ1 Dobiášova 855, Liberec - výměna oken ve 
společných prostorách 

Bytové družstvo Dobiáš 25 416 448 

2whcuPØØØ1 Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce lodžií Bytové družstvo Dobiáš 25 416 448 

2wgg8PØØØ1 Dobiášova, 855, Liberec - výměna oken v 
bytech 

Bytové družstvo Dobiáš 25 416 448 

2AB2UPØØØ1 Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - 
Rekonstrukce rozvodů studené, teplé a požární 
vody 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

2AB1XPØØØ1 Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-Rekonstrukce 
a izolace střešního pláště 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

2AAZPPØØØ1 Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - 
Rekonstrukce společných prostor formou 
zazdění lodžií a výměny oken 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

2AAZNPØØØ1 Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - 
Rekonstrukce společných prostor formou 
zazdění lodžií a výměny oken 

Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec 

00042722 

2wT6vPØØØ1 Na Žižkově 807-808, Liberec - Výměna výtahů Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2whKPPØØØ1 Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce vstupní 
stěny 

Bytové družstvo Dobiáš 25 416 448 

2whk5PØØØ1 Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce štítových 
stěn 

Bytové družstvo Dobiáš 25 416 448 

2whsiPØØØ2 Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce zadní 
stěny 

Bytové družstvo Dobiáš 25 416 448 
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2wfRoPØØØ2 Dobiášova 855, Liberec - oprava střechy Bytové družstvo Dobiáš 25 416 448 

 Výzva č.6   

2whk5PØØØ2 Bytové družstvo Dobiáš  Dobiášova 855, Liberec - 
rekonstrukce štítových stěn 

25 416 448 

2whsiPØØØ3 Bytové družstvo Dobiáš  Dobiášova 855, Liberec - 
rekonstrukce zadní stěny 

25 416 448 

2wfRoPØØØ4 Bytové družstvo Dobiáš  Dobiášova 855, Liberec - 
Rekonstrukce a izolace střešního 
pláště 

25 416 448 

2whKPPØØØ2 Bytové družstvo Dobiáš  Dobiášova - 855, Liberec - 
rekonstrukce vstupní stěny 

25 416 448 

2JZStPØØØ1 Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861 Dobiášova 859, 860, 861, Liberec-
Rekonstrukce společných prostor 
formou zazdění lodžií a výměny 
oken 

28738675 

2JZXYPØØØ1 Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861 Dobiášova 859, 860, 861, Liberec -
Rekonstrukce a izolace střešního 
pláště 

28738675 

2JZJ1PØØØ1 Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861 Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec 
- Výměna oken ve společných 
prostorech 

28738675 

1DwwRPØØØ3 Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861 Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec 
- Výměna výtahů 

28738675 

2JYxhPØØØ1 Stavební bytové družstvo SEVER Žitná 823-824, Liberec - 
Rekonstrukce čelní stěny 

00042579 

2JY8LPØØØ1 Stavební bytové družstvo SEVER Žitná 823-824, Liberec - 
Rekonstrukce zadní stěny 

00042579 

2JWDpPØØØ1 Stavební bytové družstvo SEVER Žitná 823-824, Liberec - 
Rekonstrukce a izolace střešního 
pláště 

00042579 

2JWe4PØØØ1 Stavební bytové družstvo SEVER Na Žižkově 808, Liberec - 
Výměna výtahu 

00042579 

2wT6vPØØØ3 Stavební bytové družstvo SEVER Na Žižkově 807, Liberec - 
Výměna výtahu 

00042579 

2KeeIPØØØ1 Okresní stavební bytové družstvo Rekonstrukce sušáren v objektu 
č.p. 942,943, Liberec VI.- ulice 
Haškova 

00224138 

2Ksg5PØØØ1 Okresní stavební bytové družstvo Rekonstrukce oken výměnou za 
plastová - Haškova 942,943 
Liberec 

00224138 

2L3EfPØØØ1 Okresní stavební bytové družstvo Rekonstrukce oken výměnou za 
plastová - Ježkova 908-909, 
Liberec 

00224138 

2LM7LPØØØ2 Společenství pro dům Haškova 950-951 Rekonstrukce střechy domu 
Haškova 950,951 

27321142 

2LQ51PØØØ2 Společenství pro dům Haškova 950-951 Rekonstrukce lodžií domu 
Haškova 950, 951 

27321142 

2LiZsPØØØ1 Stavební bytové družstvo Pozemní stavby 
Liberec 

Liberec-Rochlice,Dobiášova 858 - 
Rekonstrukce společných prostor 
formou zazdění lodžií a výměny 
oken 

00042722 

2LiZwPØØØ1 Stavební bytové družstvo Pozemní stavby 
Liberec 

Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - 
Rekonstrukce hydroizolace a 
vybudování drenáží 

00042722 

2M1ekPØØØ2 Okresní stavební bytové družstvo Rekonstrukce střechy a výtahu, 
Liberec 6 - Burianova 929 

00224138 

2MØnTPØØØ1 Okresní stavební bytové družstvo Rekonstrukce lodžií domu 
Burianova 929, Liberec 6 

00224138 

2MhHDPØØØ1 Stavební bytové družstvo SEVER Pazderkova 868-869, Liberec - 
Rekonstrukce společných prostor 

00042579 
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2IXesPØØØ2 Okresní stavební bytové družstvo Rekonstrukce obvodového pláště 
bytového domu Halasova 893,894, 
Liberec VI-Rochlice-I.část 

00224138 

 Výzva č.7   

2VJ5bPØØØ3 U Potůčku 617-619, Liberec - Výměna oken ve 
společných prostorech 

Společenství vlastníků jednotek U 
Potůčku 617,618,619 Rochlice, 
Liberec 

25480901 

2VJ1ØPØØØ3 U Potůčku 619, Liberec - Výměna výtahu Společenství vlastníků jednotek U 
Potůčku 617,618,619 Rochlice, 
Liberec 

25480901 

2VIlsPØØØ4 U Potůčku 617, Liberec - Výměna výtahu Společenství vlastníků jednotek U 
Potůčku 617,618,619 Rochlice, 
Liberec 

25480901 

2VIWVPØØØ3 U Potůčku 618, Liberec - Výměna výtahu Společenství vlastníků jednotek U 
Potůčku 617,618,619 Rochlice, 
Liberec 

25480901 

2VIJsPØØØ1 Rekonstrukce střechy a lodžií na sušárnách 
domu Burianova 930, Liberec 6 

Okresní stavební bytové družstvo 00224138 

2KØMnPØØØ2 Rekonstrukce obvodového pláště bytového 
domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-
IV.část 

Okresní stavební bytové družstvo 00224138 

2Js9wPØØØ2 Rekonstrukce obvodového pláště bytového 
domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-
III. část 

Okresní stavební bytové družstvo 00224138 

2K1NdPØØØ2 Rekonstrukce obvodového pláště bytového 
domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-
II.část 

Okresní stavební bytové družstvo 00224138 

2WgB8PØØØ1 Žitná 821, Liberec - Výměna výtahu Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2WgLsPØØØ1 Žitná 822, Liberec - Výměna výtahu Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2Wdk6PØØØ1 Halasova 897-898, Liberec - Výměna výtahů Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2YdYØPØØØ1 Na Žižkově 853, Liberec - Výměna výtahů Společenství vlastníků Na Žižkově 
853 

28743547 

2XYyxPØØØ1 Rekonstrukce střech domu Haškova 952, 953 Společenství domu Haškova 952-
953 

27337618 

2YrQ8PØØØ1 Rekonstrukce střechy domu Dobiášova 881,882 Společenství vlastníků Dobiášova 
881,882 

25485032 

2YrybPØØØ1 Rekonstrukce spodní stavby domu Haškova 
950,951 

Společenství pro dům Haškova 
950-951 

27321142 

2YBSfPØØØ1 Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce zadní 
stěny 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2YAOcPØØØ1 Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce čelní 
stěny 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2YD4sPØØØ1 Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce lodžií a 
podhledů 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2YCIØPØØØ1 Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce 
rekonstrukce štítových stěn 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2YCØoPØØØ1 Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce a izolace 
střešního pláště 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

2Ys8cPØØØ1 Rekonstrukce fasády domu Dobiášova 881,882 Společenství vlastníků Dobiášova 
881,882 

25485032 

2LQeFPØØØ3 Rekonstrukce fasády domu Haškova 950,951 Společenství pro dům Haškova 
950-951 

27321142 

 Výzva č.8   

36VH7PØØØ1 Rekonstrukce výtahů domu Dobiášova 854 BD Dobiášova 854, družstvo 25416855 

376E7PØØØ1 Rekonstrukce společných částí domu Haškova 
950,951 

Společenství pro dům Haškova 
950-951 

27321142 
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36VP4PØØØ3 Rekonstrukce výtahů domu Haškova 950, 951 Společenství pro dům Haškova 
950-951 

27321142 

37fCJPØØØ1 Na Žižkově 853, Liberec - Výměna rozvodů 
vody + kanalizace + Rekonstrukce společných 
prostor 

Společenství vlastníků Na Žižkově 
853 

28743547 

37fZbPØØØ1 Žitná 745-746, Liberec - Rekonstrukce objektu Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

37nPQPØØØ1 Pazderkova 866-867, Liberec - Výměna 
protipožárních dveří 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

37ngyPØØØ1 Pazderkova 866-867, Liberec - Rekonstrukce 
společných prostor 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

36CJMPØØØ1 Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna 
rozvodů vody 

Společenství vlastníků Dobiášova 
859,860,861 

28738675 

37rqfPØØØ1 Rekonstrukce výtahů domu Dobiášova 881,882 Společenství vlastníků dobiášova 
881,882 

25485032 

37rLsPØØØ1 Rekonstrukce společných částí domu Dobiášova 
881-2 

Společenství vlastníků dobiášova 
881,882 

25485032 

37oSRPØØØ2 Rekonstrukce fasády domu Haškova 936,937 Společenství jednotek Haškova 
936-937 

27278964 

36oJmPØØØ1 Na Žižkově 809-810, Liberec - Výměna výtahů, 
výměna TUV a SV 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

36jVSPØØØ1 Žitná 683-685, Liberec - Výměna výtahů Společenství vlastníků Žitná 683, 
684, 685 

28729668 

36kbuPØØØ1 Žitná 683-685, Liberec - Rekonstrukce objektu Společenství vlastníků Žitná 683, 
684, 685 

28729668 

378UnPØØØ1 Rekonstrukce a zateplení domu Dobiášova 
881,882 

Společenství vlastníků dobiášova 
881,882 

25485032 

378UlPØØØ1 Rekonstrukce společných částí domu Haškova 
939 

Společenství pro dům Haškova 
939 

27322033 

34GzuPØØØ1 Rekonstrukce domu Na Žižkově 811, 812 Společenství Na Žižkově 811-812 25461419 

36r1tPØØØ1 Na Žižkově 809-810, Liberec - Rekonstrukce 
objektu 

Stavební bytové družstvo SEVER 00042579 

1EQnwPØØØ5 Rekonstrukce bytového domu v ulici 
Vratislavická 368 

Moravec Radim   

 Výzva č. 9   

3yiohPØØØ2 Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

 Výzva č. 10   

3YMFlPØØØ1 Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U 
Potůčku, cyklostezka Vratislavická 

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

495sLPØØØ1 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova 

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

48XiiPØØØ1 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace 
Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího 

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 

48VYWPØØØ1 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace 
Dobiášova - okružní křižovatka Dobiášova-
Krejčího 

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC 

00262978 
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
 

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

 

 

 

Prohlášení k potvrzení v rámci programu JESSICA  
 
 
 
Statutární město Liberec, jako nositel Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
Regenerace sídliště Rochlice, prohlašuje, že v rámci programu JESSICA nebyla vystavena 
žádná potvrzení.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

p. Tibor Batthyány 
primátor 
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Příloha č. 1 

Návrh přidělení dotačních prostředků Fondu rozvojové spolupráce v r. 2016 

 

Rozdělovaná částka: 300.000,- Kč 

 

Zbylé prostředky ve výši 142.700,-Kč navrhuje správní rada ponechat ve fondu a využít je 

k vyhlášení druhého kola ve 2. pololetí roku 2016. 

 

V Liberci, 18. 4. 2016 

 

Název projektu Žadatel 

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu 

Požadovaná 

výše dotace 

Navržená výše 

dotace 

Kč % Kč % 

Zajímáš mě, 

cizinče 

Základní škola, Liberec, 

Aloisina výšina 642, 

p.o. 

146 900 46 900 32 46 900 32 

Ostašov - Dechow Spolek přátel Ostašova 33 000 15 000 45,5 12 000 36,4 

Mezinárodní 

spolupráce škol 

Dobiášova –  

´t Hooghe Landt 

Základní škola, Liberec, 

Dobiášova 851/5, p.o. 

134 170 62 000 46,2 62 000 46,2 

Vzájemná 

setkávání, rozvoj 

spolupráce. 

Občanské sdružení 

D.R.A.K. z.s. 

66 000 33 000 50 26 400 40 

Partnerství 

pokračuje - 2016 

Základní škola a 

mateřská škola Liberec, 

Barvířská 38/6, p.o. 

46 000 10 000 22 10 000 22 

Celkem: 166 900 ----- 157 300 ----- 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE  

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
………………………………… 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu rozvojové spolupráce. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvojové spolupráce dle Programu ……. na 
realizaci projektu specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
 
 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) za účelem 
realizace projektu ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) dle 
specifikace uvedené v žádosti o dotaci. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 
Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny 
v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
v platném znění. 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do  ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Fondu rozvojové spolupráce. Z poskytnuté dotace 
nelze hradit následující výdaje: 

 Dary třetím osobám 

 Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

 Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

 Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

 Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

 Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

 Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 
vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet 
poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu, 

identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje 
(např. změny v časovém plánu či termínu Projektu, změnu místa konání projektu, zrušení 
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projektu, ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního 
orgánu, osoby odpovědné za realizaci projektu, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského 
oprávnění, zánik příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a 
to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  
 
 

2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 
projektu předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru 
strategického rozvoje a dotací, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, 
e-mail: mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma 

osobám pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen 
Fondem rozvojové spolupráce.“ 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz.  
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 
s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 
 

7. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem 
propagace poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli 
prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné 
lhůtě doručí oba dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci 
programů Fondu - Odboru strategického rozvoje a dotací.  
 

8. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 
dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a případně o vrácení 
nepoužitých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí vztahovat k dotovanému 
projektu a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. 
V případě pochybností si poskytovatel může kopie dokladů zanesených do vyúčtování dotace 
vyžádat. Vyúčtování dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za projekt (statutární 
zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v organizaci (např. účetní). 
Je-li žadatelem fyzická osoba, tak pouze touto osobou.  

 
9. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
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VI. Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 
2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 
 
 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
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3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 

příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce 
právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    

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

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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  PROJEKTOVÝ ZÁMĚR   ev. č. 160514 

Název projektu:  Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – 1. stupeň prostupného bydlení 

A. Popis projektu  

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

V současné době na území města Liberce není k dispozici dostatek služeb azylového typu, zcela chybí pro ženy a rodiny 

s dětmi.  Azylové ubytování je na území města a v bližším okolí zatím poskytováno jen mužům (Azylový dům Speramus – 

provozuje Návrat o. p.s.) v počtu 25 lůžek, matkám s dětmi v tísni v rámci Domova sv. Moniky Liberec (6 pokojů) a Domova 

sv. Anny Stráž nad Nisou (7 pokojů), které provozuje Oblastní charita Liberec, nejbližší noclehárna pro ženy je v Jablonci n. 

N. Azylové zařízení pro celé rodiny s dětmi není k dispozici v celém Libereckém kraji, v případě krizové situace spojené se 

ztrátou bydlení se tak rodina musí rozdělit, a dochází tak k další traumatizaci jejích členů, nejvíce dětí. Při využití služeb 

komerčních ubytoven se děti dostávají do prostředí nevhodného pro jejich výchovu.  

Vyřešením bytové situace pro osoby v tísni ve spojení s aktivní sociální prací v rodině je možné předejít řadě dalších problémů 

a sociopatologických jevů, které nedostatečnou bytovou situaci klientů zpravidla provázejí, například neúměrné narůstání 

dluhů, výchovné problémy dětí apod. Zapojením do systému prostupného bydlení je dále možné klienty motivovat k tomu, aby 

se aktivně podíleli na zlepšení své situace a snažili se svou životní úroveň udržet a zlepšovat dlouhodobě. 

Projekt zřízení Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi (dále jen AD) má vyplnit mezeru tzv. pobytových služeb – azylový 

dům s lůžky pro ženy (§57 zákona 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách) a azylový dům pro rodiny s dětmi (§ 57) 

v rámci územního pokrytí Liberec, Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most, Stráž nad Nisou. Tyto služby nejsou ve vymezené 

aglomeraci, která spolupracuje v rámci komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), dosud poskytovány,  jejich 

jednoznačná potřebnost přitom vyplývá z Dílčích analýz sociálních služeb na území statutárního města Liberec (SML 2015). 

Potřebu zavedení obou služeb sdílí i Liberecký kraj, který předběžně deklaroval zapojení AD do základní sítě sociálních služeb 

(od roku 2018 s datem přijetí do sítě k 15/3/2017), z níž se prostřednictvím MPSV financují provozní náklady služeb. Dalším 

zdrojem financování by byla programová dotace z KPSS statutárního města Liberec, která slouží k dofinancování potenciální 

provozní ztráty služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb. Zařízení by souběžně bylo součástí 1. stupně prostupného 

bydlení SML, které je realizováno právě prostřednictvím pobytových služeb (azylové domy, dům na půl cesty) a komerčních 

ubytoven a nemá zatím dostatečnou kapacitu k efektivnímu fungování. 

Pro zavedení obou služeb se prvotně jako vhodná jeví budova bývalé mateřské školy ve Věkově ulici č. p. 318/4 v městské 

části Ruprechtice, která je v majetku města. Budova (638 m2 podlahové plochy) z roku 1912 se zahradou (1634 m2) je 

v současné době nevyužívaná (již čtvrtým rokem), SML se nedaří získat kupce ani přes opakovaná výběrová řízení a snižování 

prodejní ceny. Dvoupatrový objekt by musel projít změnou vnitřních dispozic, které ale lze při vysoké pravděpodobnosti 

získání dotace financovat z IROP (předpokládaná spoluúčast investora 10 %) na rozvoj infrastruktury sociálních služeb jako 

prevenci ztráty bydlení a ohrožení sociálním vyloučením. 

 

 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 B 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.) 

 

Záměr posílení služeb azylového bydlení pro ženy a rodiny s dětmi je dále v souladu s Rámcem pro realizaci obecního plánu 

sociálního bydlení, schváleného RM v 07/2015 a s Dílčími analýzami sociálních služeb na území statutárního města Liberec 

(2015).  
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 Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?) 

Město Liberec vytvoří a bude udržovat komplexní síť služeb umožňujících všem občanům města, zejména rodinám s dětmi, 

získat za dodržení stanovených podmínek jistotu dostupného bydlení v přiměřené kvalitě. 

 Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?) 

Doplnění chybějící sociální služby typu azylové bydlení pro cílové skupiny ženy a rodiny s dětmi 

Nastavení prvního stupně systému prostupného bydlení 

Využití a rekonstrukce dlouhodobě prázdného objektu v majetku města 

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

 Studie proveditelnosti – prověří realizovatelnost parametrů a investiční náklady 

 Příprava projektu: 

 Zaměření současného stavu a sítí objektu. 

Zpracování veškeré dokumentace k realizaci stavby, včetně výběrových řízení na dodavatele potřebných stupňů 

projektové dokumentace. 

Nastavení provozního řádu objektu, personální a finanční zajištění provozu objektu (může probíhat souběžně s realizační 

fází). 

 Realizace projektu:  

Výběrové řízení na dodavatele stavby, TDI a BOZP, realizace stavby. 

Koordinace a příprava činností pro zahájení provozu. 

 Provoz (v rámci udržitelnosti projektu) 

Poskytování sociálních služeb v souladu s účelem budovy. Služba bude na základě smlouvy poskytována vybranou 

neziskovou oragnizací, která má tuto službu registrovánu dle zákona o sociálních službách, a bude součástí základní sítě 

soc. služeb Libereckého kraje. 

Objekt:  

Dvoupatrová budova bývalé mateřské školy ve Věkově ulici č. p. 318/4 v městské části Ruprechtice.  

Jedná se o objekt z roku 1912 o rozloze 638 m2 podlahové plochy se zahradou (1634 m2), je v majetku města.  

 

Předpokládané dispozice výsledného objektu: 

- zařízení podobné rodinnému typu, 

- AD pro ženy max. 10 lůžek ve dvou pokojích s kuchyňkami + společné sociální zázemí (přízemí), 

- AD pro rodiny s dětmi ve třech bytových jednotkách se sociálním zařízením a kuchyňkou, nejlépe 1 + kk (patro), 

- kancelář služby + recepce (přízemí), 

- společenská místnost pro klienty obou typů služeb (přízemí), 

- další zázemí – kočárkárna, prádelna, sklad (sklep), 

- další zázemí – sušárna, sklad (podkroví). 

- úprava okolní zeleně, doplnění herních prvků 

 

Popis aktivity  
zahájení  

měsíc/rok 

ukončení  

měsíc/rok 

Přípravná fáze  

Vyhotovení studie proveditelnosti – 6-8 týdnů od zadání 06/2016 08/2016 

Příprava a průběh výběrového řízení na zpracovatele dokumentace  09/2016 12/2016 
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Projektová dokumentace  pro stavební povolení – 8 týdnů od zadání  12/2016  2/2017 

Podání a schválení žádosti (nemá vliv na realizační fázi, realizovat lze dříve)  2/2017 05/2017 

 

Realizační fáze 

Výběrová řízení na dodavatele staveb, TDI a BOZP 3/2017 5/2017 

Realizace stavebních prací – 12 měsíců 6/2017 6/2018 

Kolaudace  7/2018  

Udržitelnost 

Dle podmínek vyplývajících z dotačního titulu min. 5 let od 

finančního ukončení 

projektu 

 

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 

V časovém harmonogramu je započítána časová rezerva pro případ, že by došlo k nepředvídaným komplikacím. Kolaudaci 

objektu je bez rizika možné posunout až do prosince 2018. 

Fáze udržitelnosti 

2. riziko nezajištění udržitelnosti dodržením pravidel poskytování registrované sociální služby; pravděpodobnost - nízká 

řešení: Již v rámci zpracování projektového záměru SML připraví návrh zajištění provozu služby po personální i 

organizační stránce a zažádá včas o registraci této služby v souladu s příslušnou legislativou. V tomto ohledu již proběhlo 

předjednání s Libereckým krajem a SML má příslib o zařazení nově vytvořené služby do základní sítě služeb. 

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

řešení: Provozní rozpočet budovy bude nastaven na základě studie. SML bude moci využít zdrojů sloužících k financování 

základní sítě sociálních služeb.  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. 

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek) 

Ženy bez přístřeší 

Rodiny s dětmi v akutní bytové tísni 
 

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?) 

Zařízení má sloužit jako 1. stupeň prostupného bydlení SML (PB), tedy umožnit krátkodobé ubytování klientů z řad žen a 

rodin s dětmi. Klientům bude souběžně poskytována intenzivní sociální služba k budování a postupnému upevňování osobních 

kompetencí (zvládání životních situací) tak, aby mohli co nejrychleji postoupit do 2. stupně PB, které se již odvíjí 

v samostatných bytech v majetku města i soukromých majitelů. 

Realizací projektu dojde k doplnění chybějící sociální služby do základní sítě sociálních služeb jak pro Liberec, tak pro celý 

Liberecký kraj. 

Výstupy projektu (hmatatelné – fyzické výsledky projektu) 

Bude vytvořen azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi s ubytovací kapacitou 10 lůžek pro ženy bez domova a 3 bytové 

jednotky pro rodiny s dětmi. 
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Vazba na jiné projekty: (pouze je-li relevantní) 

Na tento projekt dále synergicky působí další projekty SML, a to: Prostupné bydlení a Sociální bydlení.  
 

 

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 

Projektový manažer, odbor 

strategického rozvoje a dotací 

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

Technický specialista 

oddělení přípravy a řízení 

projektů 

koordinuje a řídí realizační část projektu 

Bc. Jaroslav Schejbal, 

vedoucí odboru majetkové 

správy 

spolupráce na technické dokumentaci projektu, spolupracuje na realizační části projektu  

Eva Troszoková, odbor 

strategického rozvoje a dotací 

finanční manažer projektu, odpovídá za čerpání finančních zdrojů podle různých 

rozpočtových pravidel 

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí 

odboru školství, kultury a 

sociálních věcí 

uživatel projektu, řídí a koordinuje provoz budovy po ukončení realizační fáze 

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 %) 327 

Právní, poradenské a jiné služby 80 

CELKEM 407 

Realizace projektu 

Realizace stavby  11870 

TDI + řízení projektu (2,10 %)  250 

BOZP (0,50 %; náklady závisí na bezpečnostní třídě a provozu 

v objektu) 60 

Vybavení zákl. nábytkem a spotřebiči 700 

CELKEM (bude upřesněno dle studie a projektové 

dokumentace) 
12880 
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Rozpočet provozu roční  

Položka Předpokládané roční náklady v tis. Kč  (odhad) 

Náklady na vodu a energie bude výstupem studie 

Náklady na nákup služeb (vč. oprav) bude výstupem studie 

Náklady budov a staveb (odpisy) bude výstupem studie 

Náklady na stroje, zařízení a inventář bude výstupem studie 

Náklady na nehmotný majetek bude výstupem studie 

Ostatní náklady provozu akce bude výstupem studie 

Mzdové náklady a povinné pojistné bude výstupem studie 

Celkové náklady   bude výstupem studie 

Zdroje financování projektu (realizace stavby): 

Zdroj Očekávaná částka % kofinancování  

IROP (prostřednictvím IPRÚ) 11 293 950,- Kč 85 % 

Státní rozpočet 664 350,- Kč  5 % 

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

neuznatelné výdaje) 

1 328 700,- Kč                    

(max. 1 993 050,- Kč) 

10 % (max. 15 %) 

celkem 13 287 000,- Kč 100 % 

Zdroje pro provoz objektu, tj. fáze udržitelnosti:  

 Liberecký kraj předběžně deklaroval zapojení AD do základní sítě sociálních služeb (od roku 2018 s datem přijetí do 

sítě k 15/3/2017), z níž se prostřednictvím MPSV financují provozní náklady služeb. 

 Dalším zdrojem financování by byla programová dotace z KPSS statutárního města Liberec, která slouží 

k dofinancování potenciální provozní ztráty služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb. 

Financování projektu:  

rok 
Město       

tis. Kč 

Jiné zdroje 

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

2016 407 0 407 
projektová příprava před podáním žádosti (uznatelné zpětně) 

2017 650 5850 6500 
 

2018 271,7 6108,3 6380 
 

2019 0 0 0 
 

2020 0 0 0 
 

běžný 

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

CELKEM 1328,7 11958,3 13287 
Spoluúčast města 10 %,  včetně rezervy na případné 

neuznatelné náklady nepřesáhne 1 993 050 Kč (15 %) 
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Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 

Garant projektu: (odpovědný náměstek nebo člen RM) Vlastník projektu (příslušný odbor) 

příprava Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický 

rozvoj a dotace 

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 Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci, 

cestovní ruch a kulturu 

Oddělení humanitní 

Záměr zpracoval: 

Jméno:  

Mgr. Věra Maškarincová 

tel.: 485 243 

503 Email: maskarincova.vera@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 

kanceláří dne dne 10. 5. 2016 

Podpis 

vedoucího 

OSRD 

 Schváleno RM  

 dne   č. usnesení   
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160513 

Název 
projektu:  

Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy (SUMF) 

A. Popis projektu  
Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu   

V současné době nemá město Liberec zpracovaný ucelený strategický materiál, který by se věnoval veřejné dopravě jako celku, 
potažmo dopravě jako takové. V dosavadním dopravním plánování města chybí systémový přístup, opatření a investice v dopravě 
se rozhodují často izolovaně a bez řádné analýzy jejich potřebnosti a dopadů, navíc bývá pozornost dopravních expertů zaměřena 
pouze na motorovou dopravu a její infrastrukturu. 

Na většině hlavních křižovatek ve městě se zejména v době dopravních špiček vytváří zácpy a jejich kapacita je naplněna. Přičemž 
dopravně-technická opatření jsou již na hranici kapacity a nedokáží nárůst automobilové dopravy uspokojivě řešit. Odborníci 
proto zmiňují restrikci individuální automobilové dopravy jako nezbytné opatření. 

Zátěž z dopravy je ale také důležitým faktorem při posouzení celkové úrovně udržitelného rozvoje měst. Od roku 2003 jsou 
v českých městech aplikovány Společné evropské indikátory ECI (European Common Indicators), které jsou užívány při 
politickém rozhodování na všech úrovních a pro informování laické i odborné veřejnosti. Indikátory ECI jsou v českých 
podmínkách nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni. V současnosti ji využívá cca 50 měst. Výsledky bohužel 
ukazují neblahý trend – pokračující a zvyšující se překračování indikátorů udržitelnosti. 

Na základě dosud známých výsledků a měření bylo zjištěno, že doprava významně ovlivňuje zejména tyto indikátory: 
• Uhlíková stopa - Místní příspěvek ke globální změně klimatu 

• Mobilita a místní přeprava cestujících 

• Dostupnost veřejných prostranství a služeb 

• Kvalita místního ovzduší 

• Cesty dětí do a ze školy 

• Zatížení prostředí hlukem 

• Ekologická stopa města 

 

Uhlíková stopa (produkce skleníkových plynů) vztažená na jednoho obyvatele ČR činila v roce 2012 10,4 tun, což je zhruba o 
pětinu více než průměr EU. Z měření uhlíkové stopy jiných českých měst vyplývá, že sektor dopravy je druhým nejvýznamnějším 
producentem CO2 po sektoru energetiky a podílí se na celkové uhlíkové stopě měst zhruba z 20%.  

Zdroj: http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/uhlikova_stopa_mesta_2015.pdf 

 

Ekologická stopa měst v ČR se pohybuje nejčastěji v rozmezí 4 – 8 gha/obyvatele, přičemž průměrná biokapacita ČR činí 
pouze 2,6 gha/obyv. a města ji tak výrazně překračují. Biokapacita území samotného města však bývá vzhledem k podílu 
zastavěnosti území ještě významně nižší (pod 1 gha/obyv.), čímž dochází až k 7-mi násobnému překročení biokapacity 
jednotlivých měst. Silniční doprava v ČR dosahuje 0,49 gha/obyv. a tvoří zhruba 10% z celkové ekologické stopy města. Vliv 
dopravy by tak měl z pohledu udržitelnosti poklesnout zhruba na polovinu. 

Zdroj: http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/ekologicka_stopa_mesta_chrudim_2015.pdf  

 

Mezi konkrétní opatření vedoucí ke snížení ekologické stopy města, která jsou v souladu s postupem města v rámci Místní 
Agendy 21, patří právě podpora udržitelných forem mobility (pěší doprava, cyklodoprava, veřejná doprava).    

Jako žádoucí nástroj pro komplexní plánování opatření v dopravě je v současnosti zaváděn tzv. Plán udržitelné městské 
mobility  (PUMM, anglicky SUMP), který se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy obyvatel řešeného území s bezpečností, 
parkováním, řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného prostoru s preferencí veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole. Plán 
udržitelné městské mobility nabízí způsob jak dospět k bezpečnému, pohodlnému a současně efektivnímu pohybu lidí i věcí. 

Na základě informací ze strany Ministerstva dopravy lze předpokládat, že v příštím programovacím období 2021 – 2027 bude 
zpracování PUMM pro města o velikosti Liberce povinné. Původně byl Evropskou unií požadován PUMM již v tomto 
programovacím období. Vzhledem k finanční i časové náročnosti zpracování PUMM byl tento požadavek zmírněn a 

Příloha usnesení č. 415/2016



            statutární město Liberec          Příloha č. 3 směrnice 10RM 

 

Stránka 2 z 6 

 

dokumentem podmiňujícím od roku 2018 do roku 20020 žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU (OPD, IROP) se stal 
Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy (SUMF). Ten lze chápat jako určitý předstupeň plnohodnotného PUMM s tím, 
že SUMF by měl řešit komplexně pouze jeden druh dopravy: veřejnou dopravu. Naproti tomu PUMM zahrnuje i ostatní druhy 
dopravy (pěší, cyklistickou, dopravu v klidu a další). 

Náležitosti SUMF 
1) Územní a věcné vymezení 

Výstupem projektu by měl být dokument, který bude mapovat danou lokalitu a navrhovat komplexní řešení veřejné dopravy. 
SUMF zpracovávají povinně města nad 50 tis. obyvatel, aktuální doporučení z Ministerstva dopravy z ledna letošního roku hovoří 
o hranici 40 tis. obyvatel. S ohledem na společný dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou je nutno zpracovat společný 
dokument SUMF pro obě města. Bude se jednat o 1 dokument pro celou aglomeraci. Strategický rámec pro rozvoj veřejné 
dopravy (dále jen „SUMF“) představuje plán dopravní obslužnosti (na 3 – 5 let), který bude obsahovat výhledové záměry dalšího 
rozvoje systému, a to včetně plánu rozvoje infrastruktury veřejné hromadné dopravy. 

 
2) Finanční náročnost 

Očekávané náklady jsou přibližně ve výši 1,3 mil. Kč v případě zpracování pouze unimodálního modelu (zaměřeného pouze na 
oblast veřejné dopravy). 
 

3) Procesní postup 

V přípravné fázi proběhnou nejprve pracovní schůzky zástupců obou měst a dopravního podniku, kde budou řešeny např. otázky 
dohody o spolupráci a zejména prověření dokladů, které mají jednotlivá města již k dispozici. Na základě této prvotní analýzy 
bude následně upřesněn rozsah zadání SUMF a bude zpracována zadávací dokumentace veřejné zakázky na zpracování 
dokumentu. 

 

Minimální požadavky na SUMF (též tzv. minigenerel veřejné dopravy) dle metodického upřesnění Ministerstva dopravy:  

• SUMF bude zaměřen primárně na oblasti, které budou spolufinancované prostřednictvím OPD a IROP. Jde proto zejména o 
systém veřejné hromadné dopravy.  

• SUMF musí být řešen s využitím dopravního modelu, vzhledem k dočasné platnosti dokumentu postačí dopravní model 
zaměřený pouze na veřejnou hromadnou dopravu.  

• Návrhová část SUMF by měla obsahovat konkrétní návrhové varianty: 
- maximální varianta s výhledem projektů veřejné dopravy pro rozsah obslouženého území (atraktivita, komfort, 

dostupnost, přepravní kapacita, kvalita vozového parku i z pohledu emisí, efektivita)  

- další alespoň dvě varianty, v obou případech realistické – podle dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví 

 

Předložený záměr vychází z projektového námětu „Rozvoj udržitelné mobility ve statutárním městě Liberci“ (ev. č. 150412), 
schváleného v roce 2015. 

Konečný stav 

Statutární město Liberec má zpracovaný strategický materiál zaměřený na veřejnou dopravu, který je podkladem pro rozvoj a 
plánování systému veřejné dopravy. Na jeho základě lze očekávat vyšší podíl využití veřejné dopravy na úkor automobilové 
dopravy a tím zlepšení ukazatelů udržitelného rozvoje.  

Soulad se strategickými dokumenty města:  

Projekt je v souladu s Aktualizací strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 20020; Strategický cíl E Veřejná správa a 
občanská společnost, územní spolupráce; Specifický cíl E1: Koncepční řízení udržitelného rozvoje, komunikace města, partnerství 
a spolupráce, veřejné služby, krizové řízení, pracovníci veřejné správy; Opatření E 1.3 - Vytvoření sektorových strategií 
navazujících na nadřazenou strategii města; Aktivita E 1.3.9 - Zpracování koncepce udržitelné mobility 

Projekt je v souladu s dokumentem „EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (2010) a 
s dokumentem Evropské komise „Bílá kniha – Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (2011). 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu  
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● Kvalitní systém veřejné dopravy 

● Zvýšení atraktivity, komfortu, dostupnosti a přepravní kapacity veřejné dopravy 

● Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob  

● Zvýšení kvality života ve městě Liberec obecně 

● Zlepšení hodnot indikátorů udržitelného rozvoje 

 

 Dílčí cíle projektu  
- Úspěšně dokončená výběrová řízení na dodavatele služby  

- Úspěšně dokončené zpracování dokumentu SUMF  

 Aktivity projektu   
 

Č. Fáze Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

Ukončení  
měsíc/rok 

 Přípravná      

1  Zahájení jednání se SMJ a DPMLJ   5/2016 6/2016  

2  Analýza dostupných podkladů a stanovení rozsahu zakázky  7/2016 8/2016  

3  Výběrové řízení na zhotovitele služby  8/2016 10/2016  

 Realizační      

4  Zpracování dokumentu SUMF 11/2016 9/2017 

 Udržitelnost    

6 
 Ověřování postupů, aktualizace opatření, monitoring 10/2016 12/2020 

 

Cílová skupina  

• obyvatelé města Liberec 

• cestující za prací, do školy apod. 

• turisté a návštěvníci 

• žadatelé dotací z operačních programů (statutární město Liberec, statutární město Jablonec nad Nisou, Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.) 

Rizika projektu   

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

 

• Riziko časové (příliš obsáhlé zadání, zdržení data dokončení SUMP překračují konec roku 2017) – střední riziko. 

Opatření: Zohlednění časového hlediska při schvalování rozsahu zadání SUMF. 

• Riziko nízké kvality zpracování a nedostatečné využitelnosti získaných dat – nízké riziko. 

Opatření: Minimalizace rizika bude zajištěna nastavením požadavků na výslednou podobu dokumentu.  

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

Opatření: Minimalizace rizika bude zajištěna nastavením podmínek veřejné zakázky.  
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• Nezvládnutí administrace dotace a veřejné zakázky - nízké riziko 

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

 

Přínos projektu  

Pozitivní dopady projektu: 
• Kvalitnější systém veřejné dopravy ve městě Liberec a následný nárůst podílu přepravených osob v městské dopravě. 

• Zlepšení kvality ovzduší v důsledku snížení podílu IAD. 

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

Výstupy projektu   

Zpracovaný strategický dokument pro oblast veřejné dopravy (popřípadě i jiný druh dopravy). 

 

Vazba na jiné projekty:  

Projekt se bude prolínat s aktivitami realizovanými v jiných projektech (cyklodoprava, bezpečnost chodců, MA21, Sítě Zdravých 
měst apod.) Projekt bude v souladu s procesem územního plánování a plánování dopravní infrastruktury. 

 

B. Projektový tým 
Návrh projektového týmu 

Odbor strategického rozvoje a 
dotací 

Vlastník projektu, předkládá vypracovaný projektový záměr Projektové kanceláři 

Bc. Marek Řehořek, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

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

Eva Troszoková, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

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

Ing. Vladislav Rozsypal, 
Odbor hlavního architekta 

Asistent projektu, monitorovací a kontrolní činnost 

Oddělení právní, Odbor právní 
a veřejných zakázek 

Projektový právník, podílí se na administraci veřejné zakázky 

Bc. Lucie Blažková, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

Manažer publicity projektu 

SML Uživatel 

Externí dodavatelé Zpracovatelé různých stupňů projektové dokumentace, dodavatelé stavby 

C. Rozpočet a financování  
Náklady projektu budou vyčísleny v průběhu přípravné části projektu, neboť závisí na rozsahu a množství poptávaných 
analýz a modelů. Následně bude zpracován podrobný rozpočet projektu. 

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Příprava projektu  

Osobní náklady nad rámec uzavřených smluv:      40 
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zaměstnanec odboru právního a veřejných zakázek – administrace VZ 
- 50 hod.   

zaměstnanec odboru strategického rozvoje a dotací – příprava ZD – 
50 hod.  

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

Projektová dokumentace 0 

Právní, poradenské a jiné služby 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady) 5 

CELKEM příprava 45 

Realizace projektu 

Mzdové náklady a povinné pojistné  

zaměstnanec odboru strategického rozvoje a dotací (projektový 
manažer) – koordinace projektu - 1040 hod. 

296 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb  
- socio-dopravní průzkum (pro unimodální model zahrnující pouze 
veřejnou dopravu) 

- analýza funkčnosti MHD 

- návrhový scénář (pro unimodální model) 

 
 

300 

 
100 

500 

Náklady na publicitu projektu 0 

Náklady na realizaci staveb 0 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady) 30 

Ostatní náklady provozu akce 0 

CELKEM realizace (dle varianty modelu) 1 226 

CELKEM (p říprava + realizace) -dle varianty modelu 1 271 

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

Položka  

Mzdové náklady a povinné pojistné  0 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb  0 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na realizaci staveb 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady) 0 

Ostatní náklady provozu akce 0 
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CELKEM 0 

  

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka SML - % 
kofinancování  

---- 0 100 

   

Financování projektu:  

rok 
Město    
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem    
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2015 0 0 0  

2016 45 0 45  

2017 1226 0  1226  

2018 0 0 0  

2019 0 0 0  

2020 0 0 0  

běžný 
provoz     

CELKEM 1271 0 1271  

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: (odpovědný náměstek nebo člen RM) Vlastník projektu (příslušný odbor) 

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

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

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

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

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

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

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

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

Schváleno projektovou 
kanceláří dne Dne ……... 2016 

Podpis 
vedoucího 
OSRD  

Schváleno RM  Dne ……... 2016   č. usnesení   
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Příloha č. 2   Návrh  dodatku č. 2. Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 

 

D O D A T E K  č. 2 

ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci číslo reg. č. 7/10/0011 

uzavřený mezi těmito účastníky : 

 

 

Statutární město Liberec 

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

zastoupené  : panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

IČ   : 00262978 
 
dále jako pronajímatel  
 
a 
 
Mateřská škola DOMINO s.r.o. 

zapsaná v obchodníku rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Lbem v oddíle C, 

vložce  27934 

se sídlem  :   Krakonošova 453,  460 14 Liberec XIV - Ruprechtice  

jednající   :   paní  Radkou  P l e š t i l o v o u, jednatelkou společnosti 

IČ   :  287 09 381 
 
dále jako nájemce 
 
(společně ve smlouvě označováni také „Strana“ či „Strany“) 

 

 

Na základě dohody smluvních stran, zveřejnění záměru od 4.5.2016 do 20.5.2016 a usnesení 

Zastupitelstva města Liberce  č. …/2016 ze dne 26.5.2016 mění a doplňuje se smlouva čj. 

7/10/0011 ze dne 1.3.2010 ve znění dodatku č. 1. ze dne 30.6.2010 

 

t a k t o: 

 

 

I. 

1. V článku V. odstavci 5.2. písm. c) se vypouští věta tohoto znění: 
“ Výslovně se sjednává, že nájemce je oprávněn uplatnit právo na koupi najatých ne-

movitostí i po 31.12.2015, nejpozději však do 31.12.2017, tzn. i v případě změny 

smlouvy na dobu neurčitou.“ 

 

 

2. V článku V. odst.  5.4. písm. c) se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„Výpovědí pronajímatele bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně, vý-

povědní lhůta je šesti měsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi.“ 

 

3. V článku V. se doplňuje nový odst. 5.7. tohoto znění: 

„Smluvní strany se dohodly, že nájemce může požádat o úhradu zhodnocení předmětu 

nájmu i v průběhu trvání nájemního vztahu a pronajímatel je oprávněn zhodnocení 

předmětu nájmu ve výši stanovené znaleckým posudkem uhradit.“ 

 

4. Článek VI. se celý ruší. 

Příloha usnesení č. 416/2016
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II. 

1. Záměr statutárního města Liberec upravit podmínky nájemní smlouvy  byl zveřejněn 

na úřední desce města Liberec v termínu 4.5.2016 do 20.5.2016   

 

2. Uzavření tohoto dodatku č. 2. bylo schváleno na 5. Zasedání zastupitelstva města Li-

berec konané dne 26.5.2016 usnesením č…../2016. 

 

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

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v této smlouvě. 

 

4. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení smlouvy dodatkem ne-

změněná zůstávají v platnosti. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro ar-

chivaci. 

Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku následují podpisy osob oprávněných tento do-

datek za smluvní strany uzavřít. 

 

 

 

V Liberci dne : ………………..              V Liberci dne : ………………… 

 

 

Za nájemce :                 Za pronajímatele  : 

 

Mateřská škola DOMINO s.r.o.               Statutární město Liberec 

 

 

 

 

 

...................................................        …..….............................................. 

      Radka  P l e š t i l o v á                               Tibor Batthyány 

        jednatelka společnosti                     primátor města 
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Příloha č. 3. Návrh dohody o úhradě zhodnocení předmětu nájmu 

 

DOHODA  O  ÚHRADĚ  ZHODNOCENÍ  PŘEDMĚTU NÁJMU 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Statutární město Liberec 

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

zastoupené  : panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

IČ   : 00262978 

 

dále jen „Město„ 

 

a 

 

Mateřská škola DOMINO s.r.o. 

zapsaná v obchodníku rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Lbem v oddíle C, 

vložce  27934 

se sídlem  :   Krakonošova 453,  460 14 Liberec XIV - Ruprechtice  

jednající   :   paní  Radkou  P l e š t i l o v o u, jednatelkou společnosti 

IČ   :   287 09 381 

bankovní spojení .   ČSOB a.s.,  

číslo účtu  :   232196137/0300 

 

 

dále jen  „MŠ DOMINO“ 

 

a dále také jen „smluvní strany“ 

 

 

 

tuto   DOHODU O ÚHRADĚ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU 

(dále jen „Dohoda“) 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Město jako pronajímatel a prodávající a MŠ DOMINO jako nájemce a kupující uzavřely 

dne 1.3.2010 Smlouvu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/10/0011, kterou pronajímatel dal 

nájemci do nájmu objekt čp. 115 v Liberci XXIII, ul.  Proletářská na pozemku parc. č. 97 a 

pozemky parc. č. 97, parc. 98, parc. č.  99 a parc. č. 100 vše v k.ú. Doubí u Liberce, a to za 

účelem realizace investičního záměru rekonstrukce objektu, zprovoznění a následné zajištění 

provozu soukromé mateřské školy. 

 

1.2. Povinnost nájemce zajistit rekonstrukci stávajících nemovitostí na předškolní zařízení (čl. 

IV, ust. 4.4., bod a) smlouvy),  byla podmíněna souhlasem města, oddělením správy budov, 

s předloženými úpravami (čl. V., ust. 5.5.). 

Zhodnocení nemovitosti ve výši stanovené znaleckým posudkem se město zavázalo nájemci 

uhradit vždy, pokud nebude uplatněno právo na koupi najatých nemovitostí a to do 90  dnů 
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ode dne ukončení nájemního vztahu. Možnost úhrady za zhodnocení nemovitosti i v průběhu 

trvání nájemního vztahu, na základě žádosti nájemce, stanoví čl. V. ust. 5.7. Dodatku č. 2. 

Smlouvy. 

 

1.3. MŠ DOMINO prohlašuje, že se stavebními  úpravami původního objektu školní družiny 

a jeho změnou užívání na mateřskou školu (na základě pravomocného kolaudačního souhlasu 

č.j. SURR/7130/207109/10 Re ze dne 15.12.2010 vydaného Stavebním úřadem v Liberci a 

předchozím souhlasu města, jako vlastníka domu č.p. 115 v ulici Proletářská, Liberec – Dou-

bí), stala vlastníkem tohoto zhodnocení. 

 

1.4. MŠ DOMINO požádala o úhradu zhodnocení nemovitosti dopisem ze dne 7.4.2016 (CJ 

MML 072195/16) a prohlašuje, že její právo převést  zhodnocení uvedené v ust. 1.3. této Do-

hody (dále jen „předmět převodu“) není omezeno. 

 

 

 

2. Předmět dohody a předmět převodu 

 

2.1. Předmětem této dohody je  

 

a) převod vlastnictví zhodnocení pořízeného MŠ DOMINO, nájemcem objektu č.p. 115 

v ulici Proletářská, Liberec XXIII, z MŠ DOMINO na Město,  na základě ceny stano-

vené na základě posouzení (ocenění) soudním znalcem. 

 

b) úhrada dohodnuté ceny zhodnocení, kterou  Město uhradí MŠ DOMINO. 

 

2.2. Předmětem převodu dle této Dohody je zhodnocení objektu č.p. 115 v Proletářské ul., 

Liberec XXIII. Zhodnocení je obsahem Znaleckého posudku č. 03617/-0075/2016 vypraco-

vaného Ing. Petrem Pavlatou, Zásada, ke dni 2.5.2016. 

 

 

 

3. Cena zhodnocení 

 

3.1.  Cena předmětu převodu dle této Dohody byla stanovena v souladu se zpracovaným 

znaleckým posudkem na zhodnocení nemovitosti vypracovaným soudním znalcem,  Ing. Pe-

trem Pavlatou, Zásada, pro účely finančního vyrovnání. 

 

3.2. Cena zhodnocení dle výše uvedených posouzení je stanovena ve výši 962.590,- Kč (slo-

vy: Devětsetšedesátdvatisícpětsetdevadesát korun českých). 

 

 

 

 

4. Platební podmínky 

 

4.1. Město uhradí dohodnutou cenu zhodnocení dle ust. 3.2. na účet MŠ DOMINO, uvedený 

v záhlaví této Dohody a to do 90 dnů ode dne podpisu Dohody. 
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4.2.MŠ DOMINO výslovně prohlašuje, že souhlasí s částkou náhrady za zhodnocení předmě-

tu nájmu, jakož i se znaleckým posudkem k jehož vypracování poskytla znalci úplné a prav-

divé údaje a podklady.  

 

4.3. MŠ DOMINO prohlašuje, že zaplacením částky náhrady za zhodnocení ve výši 962.590,- 

Kč považuje veškeré své finanční, jakož i jiné nároky vyplývající ze Smlouvy o nájmu a kou-

pi najaté věci reg. č. 7/10/0011 za zcela vypořádané. 

 

4.3. MŠ DOMINO prohlašuje, že si je vědoma svých daňových povinností vyplývajících 

z uhrazení náhrady zhodnocení. 

 

5. Všeobecná ustanovení 

 

5.1. Změny a doplňky této Dohody lze učinit pouze číslovanými písemnými dodatky pode-

psanými oběma smluvními stranami. 

 

5.2. Jakákoliv korespondence je smluvními stranami zasílána druhé smluvní straně na adresu 

uvedenou v záhlaví této dohody. Korespondence se považuje za doručenou pátým dnem po 

odeslání, není-li prokázán opak. Korespondenci lze rovněž zasílat prostřednictvím datové 

schránky. 

 

5.3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech (jeden stejnopis pro MŠ DOMINO a 

dva stejnopisy pro Město) a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluv-

ními stranami. 

5.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových strán-

kách statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

 

5.5. Tato Dohoda je nedílnou součástí dodatku č. 2. Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. 

č. 7/10/0011. 

 

5.6. Uzavření této Dohody,  převod vlastnictví  zhodnocení a zaplacení ceny zhodnocení dle 

této Dohody schválilo zastupitelstvo města Liberce svým usnesením č. ……/2016, z 5. zase-

dání konaném dne 26.5.2016. 

 

 

 

V Liberci dne : ………………..              V Liberci dne : ………………… 

 

 

 

Mateřská škola DOMINO s.r.o.               Statutární město Liberec 

 

 

 

 

 

...................................................        …..….............................................. 

      Radka  P l e š t i l o v á                               Tibor Batthyány 

        jednatelka společnosti                     primátor města 
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Příloha č. 2 

 

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  ATELIER 4 s.r.o. 

   Podhorská 377/20 

   466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 46710141 

       

/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. 

 

 

 

Příloha usnesení č. 418/2016



 7 

 

III. Dílo 

 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Zpracování návrhu a projektové dokumentace 

včetně výkazu výměr na umístění 3 ks mol na přehradě Harcov, Liberec“ 

 

2. Rozsah díla a bližší specifikace byla stanovena poptávkou a cenovou nabídkou ze dne 

11. 4. 2016 a zahrnuje zpracování návrhu technického řešení a umístění 3 ks mol na 

přehradě Harcov, projednání návrhů s Povodím Labe a s. p., zapracování připomínek, 

projednání s příslušným stavebním úřadem, vypracování prováděcí projektové doku-

mentace a výkazu výměr pro 3 ks pevných mol na přehradě Harcov. 

 

 

 

IV. Cena 

 

1. Cena za provedení díla je 100.240,00 Kč bez 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. 

 

V. Doba provedení díla 
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            Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků  

            v období od data podpisu této smlouvy do 30. 7. 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. 

 

 

 

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 11. 4. 2016.     
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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. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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

 

 

 

…………………………………….                       ………………………………………….. 

Za zhotovitele      Za objednatele 

       Ing. Karolína Hrbková                            

           

náměstkyně pro územní plánování,  

veřejnou zeleň a životní prostředí 

 

 

 

 

Přílohy:  1) cenová nabídka 
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Příloha č. 4 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec se žadatelem DDM Větrník 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

Č. 
 

Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:      002 62 978 
zastoupené:    Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro 

územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 
číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. Pr 514 
se sídlem:  Riegrova 16, 460 01, Liberec 1  
IČ: 661 11 498 
zastoupený: Janou Pavlíkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu: 27-1863370247/0100 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec. 
 

I . 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele 

ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
č……… zde dne ……… 
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.  
 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřej-
nou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  
 

4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
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minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Naříze-
ní“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter pod-
pory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle 
této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se zá-
konem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 

 
I I. 

Účel a výše dotace 
 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 60.000,00 Kč (slovy: Šedesátticíckorunčes-

kých) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem 
sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Riegrově ulici v roce 2016.  

 
2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku,  
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty),  
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu,  
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-

dějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do 31. 12. 2016, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  
 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2017 

na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 222036906/0300, vedeného u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v sou-

ladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uve-
denými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s 
obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
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2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2017 předložit poskytovateli:  
a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  
b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dota-

ce poskytnuta. 
 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  
a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 

členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kon-
trolovatelná výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, 
včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady).  

b. kopie následujících dokladů:  
• faktury nebo doklady faktury nahrazující  
• doklady o jejich úhradě:  

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů  
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů  
 

4. Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat mini-
málně výši celkové poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrý-
vat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn 
požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
 

5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. 

 
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. 
 

7. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových strán-
kách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje uvádět, 
že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. 
 

8. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím měst-
ského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se činnosti 
příjemce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovate-
le dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a 
v Libereckém zpravodaji. 
 

9. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním po-
skytnuté dotace. 
 

10. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s li-
kvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvida-
cí. 
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11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 

EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 
VI. 

Kontrola 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o   finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat do-
držení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí origi-
nály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskyt-
nutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

 
 

VII. 
Sankce 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je poruše-

ním rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpoč-

tové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 
3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 

odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace maximálně o 30 dnů činí 
odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace o více jak 30 dnů činí odvod 
100% z poskytnuté dotace. 

 
4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň po-

rušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet posky-
tovatele. 
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 
 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových strán-

kách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob.  
 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
V Liberci dne:       V Liberci dne:  
 
 
 
Za poskytovatele       Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     _______________________ 
    Ing. Karolína Hrbková                Jana Pavlíková 
     náměstkyně primátora                      ředitelka 
 
  

Příloha usnesení č. 419/2016



 39

Příloha č. 5 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec se žadatelem ČSOP Kateřinky 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

Č. 
 

Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:      002 62 978 
zastoupené:    Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro 

územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 
číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
ZO ČSOP Kateřinky 
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod č. L 49560 
se sídlem:  U Lesního divadlu 39, 460 14, Liberec XVII Kateřinky  
IČ: 751 13 252 
zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem, předsedou 
číslo bankovního účtu: 222036906/0300 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec. 
 

I . 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovate-

le ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Libe-
rec č……… zde dne ……… 

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.  
 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ve-
řejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  

 
4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
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de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Na-
řízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter 
podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dota-
ce dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu 
se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 

 
I I. 

Účel a výše dotace 
 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 65.000,00 Kč (slovy: Šedesátpětticíckorun-

českých) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem 
sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Kateřinkách v roce 2016.  

 
2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku,  
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty),  
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu,  
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-

dějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
3. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do 31. 12. 2016, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  
 
4. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2017 

na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 222036906/0300, vedeného u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v sou-

ladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uve-
denými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s 
obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
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2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2017 předložit poskytovateli:  
a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  
b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dota-

ce poskytnuta. 
 
3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  

a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 
členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kon-
trolovatelná výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, 
včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady).  

b. kopie následujících dokladů:  
• faktury nebo doklady faktury nahrazující  
• doklady o jejich úhradě:  

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů  
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů  

 
4. Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat mini-

málně výši celkové poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrý-
vat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn 
požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. 

 
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. 
 
7. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových strán-

kách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje uvádět, 
že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. 

 
8. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím měst-

ského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se činnosti 
příjemce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovate-
le dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a 
v Libereckém zpravodaji. 

 
9. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 

informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním po-
skytnuté dotace. 

 
10. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s li-

kvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvida-
cí. 
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11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 
EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 
VI. 

Kontrola 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o   finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat do-
držení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 toho-

to článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem po-
skytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dota-

ce, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 
 

VII. 
Sankce 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je poruše-

ním rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpoč-

tové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 
3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 

odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 
 

a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace maximálně o 30 dnů činí 
odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace o více jak 30 dnů činí odvod 
100% z poskytnuté dotace. 

 
4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň po-

rušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet posky-
tovatele. 
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 
 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových strán-

kách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob.  

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

pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
V Liberci dne:       V Liberci dne:  
 
 
 
Za poskytovatele       Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     _______________________  
    Ing. Karolína Hrbková         Ing. arch. Ladislav David 
     náměstkyně primátora       předseda 
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Příloha č. 6 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec se žadatelem ANNOLK 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

Č. 
 

Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:      002 62 978 
zastoupené:    Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro 

územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 
číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK  
se sídlem:  U Nisy 745/6, 460 01, Liberec III 
IČ: 709 82 252 
zastoupený: Mgr. Květou Morávkovou, předsedkyní 
číslo bankovního účtu: 186589772/0300 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec. 
 

I . 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovate-

le ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Libe-
rec č……… zde dne ……… 

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.  
 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ve-
řejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  

 
4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Na-
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řízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter 
podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dota-
ce dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu 
se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 

 
I I. 

Účel a výše dotace 
 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 120.000,00 Kč (slovy: Stodvacetticíckorun-

českých) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem 
sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Rovné ulici v roce 2016.  

 
2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku,  
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty),  
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu,  
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-

dějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do 31. 12. 2016, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  
 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2017 

na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 186589772/0300, vedeného u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v sou-

ladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uve-
denými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s 
obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 

Příloha usnesení č. 419/2016



 46

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2017 předložit poskytovateli:  
a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  
b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dota-

ce poskytnuta. 
 
3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  

a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 
členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kon-
trolovatelná výše poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, 
včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady).  

b. kopie následujících dokladů:  
• faktury nebo doklady faktury nahrazující  
• doklady o jejich úhradě:  

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů  
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů  

 
4. Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat mini-

málně výši celkové poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrý-
vat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn 
požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. 

 
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. 
 
7. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových strán-

kách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje uvádět, 
že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. 

 
8. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím měst-

ského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se činnosti 
příjemce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovate-
le dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a 
v Libereckém zpravodaji. 

 
9. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 

informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním po-
skytnuté dotace. 

 
10. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s li-

kvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvida-
cí. 
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11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 
EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 
VI. 

Kontrola 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o   finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat do-
držení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 toho-

to článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem po-
skytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dota-

ce, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 

VII. 
Sankce 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je poruše-

ním rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpoč-

tové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 
3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést niž- 

ší odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace maximálně o 30 dnů činí 
odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace o více jak 30 dnů činí odvod 
100% z poskytnuté dotace. 

 
4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň po-

rušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet posky-
tovatele. 
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 
 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových strán-

kách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob.  

 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Za-
stupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
V Liberci dne:       V Liberci dne:  
 
 
 
Za poskytovatele       Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     _______________________  
    Ing. Karolína Hrbková         Mgr. Květa Morávková 
     náměstkyně primátora      předsedkyně 
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Příloha č. 1 

Hodnotící formulář - tabulka č. 1 podpořených projektů v programu Ekologie 
2016 

 

Poř. 
č. 

Žadatel                                                                          
(IČ nebo datum narození) 

Název projektu 

Celkové 
uznatelné 

výdaje 
projektu 

Požadovaná výše 
dotace Bodové 

hodnocení 
(průměr) 

Navržená výše dota-
ce 

Kč % Kč % 

1 

Krajská vědecká knihovna v Liber-
ci, příspěvková organizace 

Farmářské pohádky 10 000 8 000 80,00 89,00 8 000 80,00 

2 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH 
Propagační akce na ochranu hmyzo-
žravců v Liberci 

21 600 16 800 77,78 92,00 16 800 77,78 

3 35/03 ZO ČSOP Jizerka 
Zajištění souboru edukativních akcí a 
činnosti Muzea ČSOP na Jizerce 

57 490 42 090 73,21 84,50 42 090 73,21 

4 

Zoologická zahrada Liberec, pří-
spěvková organizace 

Regulování populací toulavých koček 
na území města Liberce 

43 534 33 880 77,82 62,50 33 880 77,82 

6 Klub prosperity a tvořivosti, z.s. Ekofestival Liberec - Greenfest 2016 123 500 77 800 63,00 81,50 77 800 63,00 

7 Jizersko-ještědský horský spolek Oprava vyhlídky Martinská stěna 71 850 57 200 79,60 65,00 57 200 79,60 

9 
Šance zvířatům, z.s. 

Kastrační program Šance zvířatům, z.s. 
Liberecko 

34 000 25 000 73,53 60,50 25 000 73,53 

11 

Český svaz včelařů z.s.,Okresní 
organizace Liberec 

Nutnost léčení včel pro zachování je-
jich příznivého vlivu na přírodu 

80 000 60 000 75,00 29,00 57 030 71,29 

15 
Centrum Potůček 

Motivační publikace pro environmen-
tální výchovu - Žabí příběh 

98 688 50 000 50,66 56,00 50 000 50,66 

19 

Základní škola, Liberec, Lesní 
575/12, p. o. 

Ze školního pozemku ke školní ekoza-
hradě, aneb postupná obnova na ZŠ 
Lesní 

45 000 35 000 77,78 92,50 35 000 77,78 

22 

Společnost pro Jizerské hory, 
o.p.s. 

Ekovýchovné akce v Jizerských horách 73 500 58 800 80,00 89,00 58 800 80,00 

23 ZO ČSOP Armillaria Ekologické akce pro veřejnost 2016 69 000 54 000 78,26 83,50 54 000 78,26 

24 

Čmelák - Společnost přátel příro-
dy 

Lesní naučná stezka Harcov: obnova a 
osvěta 

113 490 84 400 74,37 75,00 84 400 74,37 

  Celkem:   841 652 602 970 ----- -------- 600 000 ----- 
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Příloha č. 2 

Hodnotící formulář - tabulka č. 3 podpořených projektů v programu Veřejná zeleň 

2016 
 

Poř. 
č. 

Žadatel                                                                          
(IČ nebo datum narození) 

Název projektu 

Celkové 
uznatelné 

výdaje 
projektu 

Požadovaná výše 
dotace Bodové 

hodnocení  
(průměr) 

Navržená výše dota-
ce 

Kč % Kč % 

5 

Sdružení vlastníků bytů, Purkyňova 
587-589, zapsaný spolek 

Revitalizace okolí bytového domu 50 000 10 000 20,00 38,00 10 000 20,00 

8 Stanislav Šťastný 

Sanace - zdravotní, bezpečnostní a 
formovací řez dřevin v prostorách 
EKOParku Liberec 

99 120 79 296 80,00 59,50 79 296 80,00 

10 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Horní Hanychov 

Zelený Hanychov 77 513 69 953 90,25 54,00 69 953 90,25 

13 
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Veřejný park OS D.R.A.K. 88 000 70 000 79,55 39,00 70 000 79,55 

17 

Zoologická zahrada Liberec, pří-
spěvková organizace 

Revitalizace zahrady Lidových Sadů 
I. etapa 

121 000 96 000 79,34 79,00 96 000 79,34 

18 
Bc. Et. Bc. Jakub Hříbal Park mladých VOČA 185 000 120 000 64,86 35,50 120 000 64,86 

21 

Základní škola Liberec, Kaplického 
384, přísp.organizace 

Výsadba okrasných keřů 3 030 3 030 100,00 86,00 3 030 100,00 

  Celkem:   623 663 448 279 ----- -------- 448 279 ----- 
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Příloha č. 3 

Hodnotící formulář - tabulka č. 4 nepodpořených projektů v programu Veřejná zeleň 

2016 
 

Poř. 
č. 

Žadatel                                                                          
(IČ nebo datum narození) 

Název projektu 

Celkové 
uznatelné 

výdaje 
projektu 

Požadovaná výše 
dotace Bodové 

hodnocení  
(průměr) 

Navržená výše do-
tace 

Kč % Kč % 

16 
Dvoreczech Zelený Dvoreczech 57 500 52 000 90,43 59,50 0 0,00 

20 
Krajina a zahrada, z.s. 

Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na 
sídlišti Kunratická v Liberci (II. etapa) 

25 550 25 550 100,00 74,00 0 0,00 

  Celkem:   83 050 77 550 ----- -------- 0 ----- 
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Příloha č. 4 

Hodnotící formulář - tabulka č. 5 podpořených projektů v programu Odpady 

2016 
 

Poř. 
č. 

Žadatel                                                                          
(IČ nebo datum narození) 

Název projektu 

Celkové 
uznatelné 

výdaje 
projektu 

Požadovaná výše 
dotace Bodové 

hodnocení 
(průměr) 

Navržená výše dota-
ce 

Kč % Kč % 

12 
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 

Komunitní kompostování v 
D.R.A.K. 

41 500 32 500 78,31 75,50 32 500 75,50 

14 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Horní Hanychov 

Za čistý Hanychov 42 280 33 000 78,05 72,00 33 000 78,05 

  Celkem:   83 780 65 500 ----- -------- 65 500 ----- 
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Příloha č. 10 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z EKOFONDU  

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto veřejnopráv-
ní smlouvu o poskytnutí dotace z Ekofondu. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace z Ekofondu dle Programu ……. na realizaci projektu specifi-
kovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
 
 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 

 
2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) za účelem 

realizace projektu ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) dle 

specifikace uvedené v žádosti o dotaci. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o ná-

sledující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědo-
mí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Naří-
zení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vzta-
hů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, nejpozdě-

ji do  ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 

 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Ekofondu. Z poskytnuté dotace nelze hradit následu-

jící výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 

vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet poskyto-

vatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol …………………………. (číslo 

smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu, 

identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje 

(např. změny v časovém plánu či termínu projektu, změnu místa konání projektu, zrušení projek-

tu, ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního orgánu, 

osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského oprávnění, zánik 

příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a to nejpozději do 

7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  

 
 

2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

projektu předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru 

ekologie a veřejného prostoru, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, 

e-mail: mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma oso-

bám pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen 

Ekofondem.“ 

Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz.  
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 

odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 

zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 

 

7. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem propaga-

ce poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli prostřed-

nictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné lhůtě do-

ručí oba dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci programů Fondu 

- odboru ekologie a veřejného prostoru. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a případně o vrácení nepouži-

tých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí vztahovat k dotovanému projektu 

a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. V případě 

pochybností si poskytovatel může kopie dokladů zanesených do vyúčtování dotace vyžádat. Vy-
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účtování dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za projekt (statutární zástupce orga-

nizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v organizaci (např. účetní). Je-li žadatelem 

fyzická osoba, tak pouze touto osobou.  

 
9. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto nedo-

statky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
VI. Kontrola a sankce  

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kte-

rých byla dotace poskytnuta. 

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto člán-

ku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 

účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 

po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

 
4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pra-

vidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové káz-

ně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 
6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod 

za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení roz-

počtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 

2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpoč-
tové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
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VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po jed-

nom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

  
2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutární-

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

smlouvě. 

 
3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 

příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 

tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce právnic-

ké osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    

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

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 

města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Důvodová zpráva 
 
Stručné shrnutí: Předmětný materiál shrnuje plnění plánu akcí ve spolupráci s vlastníky 
technické infrastruktury schválený radou města Liberce na své 15. schůzi dne 9.9. 2014. 
Dále materiál navrhuje plán oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické in-
frastruktury na další období. Důvodem předložení schválení plánu je vznik časové re-
zervy pro přípravu projekt ů akcí nejen ze strany města, ale i vlastníků technické in-
frastruktury. Plán oprav ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury byl schválen 
komisí dopravy města Liberce a dále byl projednán s vlastníky inženýrských sítí. 
 
 
Rada města Liberce na své 15. schůzi dne 9.9. 2014 přijala ve věci oprav komunikací ve spo-
lupráci s vlastníky technické infrastruktury následující usnesení : 

USNESENÍ Č.  864/2014 

Sdružené investice s vlastníky IS na rok 2015 a výhled na rok 2016 a 2017 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
1. plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí na rok 2015, obsahující akce: Křižanská 

v úseku Šrámkova – Žákovská, Puškinova v úseku žel. přejezd Pilínkov – Ještědská, Šimáčkova 
v úseku Gen. Svobody – Jabloňová, Klicperova v úseku Klicperova - Svatoplukova - nám. Pod 
Branou, Zeyerova v úseku Krajinská – Heliova, Sovova vč. parkoviště v úseku Tichá - točka 
BUS, Kubelíkova v úseku Ještědská - most přes žel. trať, Aloisina Výšina v úseku Dvorská – 
Jasná, Venušina – Luční celá lokalita 

 
2. plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí s předpokladem realizace v roce 2016 a 

2017, obsahující akce: Šamánkova celá, Oblačná v úseku Lipová – Hvězdná, Dr. M. Horákové 
v úseku Melantrichova - U Potůčku, Dr. M. Horákové v úseku U Potůčku – Mostecká, Brou-
movská v úseku Krejčího – Plátenická, Kubelíkova v úseku most přes žel. Trať – Uralská, 
Uralská celá, Volgogradská celá, Lokalita nám. Papírové celá lokalita, Vítězná celá, Nová ce-
lá, Jáchymovská celá 

a  u k l á d á  
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit dokončení zpracování projektových dokumentací na akce s plánovanou realizací stavby 

v roce 2015 

T: 05/2014 
 
2. nárokovat finanční prostředky na realizaci akcí do rozpočtu na rok 2015 

T: 11/2014 
 
3. zajistit zpracování projektových dokumentací na akce připravované na výhledové období 2016 

a dále 

T: 05/2016 
Ve věci plnění výše uvedeného usnesení rady města Liberce lze uvést toliko: 
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• Plnění plánu oprav akcí ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury pro rok 

2015: 
a) Akce Klicperova v úseku Klicperova - Svatoplukova - nám. Pod Branou byl reali-

zována částečně v úseku náměstí Pod Branou – Plátenická a to z důvodu výše fi-
nančních prostředků výdajové části rozpočtu města. Komunikace Klicperova byla 
ze strany spol. SVS a.s. opravena v šíři jednoho jízdního pruhu. 

b) Akce Sovova vč. parkoviště v úseku Tichá - točka BUS byla odložena ve vazbě na 
možnost získání dotačních zdrojů na realizaci předmětné akce v rámci budoucího 
rozvoje zoologické zahrady v Liberci. 

c) Ostatní akce byly realizovány v souladu s výše uvedeným usnesením rady města. 
 

• Plnění plánu akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí s předpokladem realizace 
v roce 2016 a 2017: 
a) V roce 2016 budou realizovány následující akce: Šamánkova celá, Oblačná 

v úseku Lipová – Hvězdná, Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova - Čechova,  
b) V roce 2017 se plánuje zahájení následujících akcí v případě jejich podpoření fi-

nančními prostředky ze strany města Liberce a to Dr. M. Horákové v úseku Če-
chova - U Potůčku, Broumovská v úseku Krejčího – Plátenická, Volgogradská 
v úseku Hanychovská - Čerchovská, Lokalita nám. Papírové v úseku U Lomu, Na 
Svahu, Lucemburská a U Stoky,  

c) Akce, které se nebudou realizovat z důvodu neprovádění oprav inženýrských sítí 
vlastníků technické infrastruktury: Dr. M. Horákové v úseku U Potůčku – Mostec-
ká (odloženo ve spolupráci vlastníků technické infrastruktury na další období), 
Kubelíkova v úseku most přes žel. Trať – Uralská (oprava vodovodu byla prove-
dena v roce 2015 a proto opravu předmětné komunikace může město provést 
v závislosti na svých prioritách), Uralská celá (oprava vodovodu byla provedena 
v roce 2015 a proto opravu předmětné komunikace může město provést 
v závislosti na svých prioritách), Nová celá (není potřeba opravovat inženýrské sítě 
v předmětné komunikaci), Jáchymovská celá (není potřeba opravovat inženýrské 
sítě v předmětné komunikaci), 

d) Akce Vítězná celá se aktuálně připravuje projektová dokumentace, ale je zde koli-
ze se žádostí o dotaci města na obnovu stromořadí včetně souvisejících prací spo-
jené s přípravou území. Z tohoto důvodů musí být obzvláště kladen důraz na za-
chování „zelených“ pásů pro nově vzniklé stromořadí. Dalším problémem před-
mětné akce je dle platného cyklogenerelu umístění cyklostezky do komunikace Ví-
tězná. Součástí předmětné akce rovněž musí být rekonstrukce dešťové kanalizace, 
která je ve vlastnictví města Liberce a proto lze předpokládat realizaci předmětné 
akce ve dvou letech a to s přihlédnutím k výše uvedené žádosti o dotaci v letech 
2017 -2018.  

 
Na základě výše uvedených informací odbor správy veřejného majetku navrhuje provést zru-
šující část usnesení předmětného materiálu v následujícím znění: 
 
Část usnesení rady města Liberce číslo 864/2014 v následujícím znění: 
 

1. plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí na rok 2015 Sovova vč. parkoviš-
tě v úseku Tichá - točka BUS, 
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2. plán akcí ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí s předpokladem realizace v roce 
2016 a 2017, obsahující akce: Kubelíkova v úseku most přes žel. Trať – Uralská, Ural-
ská celá, Nová celá, Jáchymovská celá. 

 
Výše uvedená skutečnost byla schválená komisí dopravy na svém zasedání dne 11.4. to-
hoto roku. Dále komise dopravy v měsíci dubnu tohoto ruku projednávala plán oprav 
komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury na další období, který 
níže uvádíme a který byl komisí dopravy schválen. 
 
Plán oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury na další ob-
dobí: 
 

Akce 

Vlastníci 
IS opravu-

jící své 
vedení 

Termín 
zpracování 
projektová 

dokumentace 

Dotčený úsek komu-
nikace opravou 

Realizace 
akce 

Skutečná realizace 
(včetně akcí roku 

2016) 

Šamánkova SVS, RWE 2014 - 2015 celá 2016 2016 

Oblačná SVS 2014 - 2015 Lipová - Hvězdná 2016 2016 

Dr. M. Horá-
kové 

SVS, RWE 2014 - 2015 
Melantrichova - U Po-
tůčku 

2016 2016 -2017 

Dr. M. Horá-
kové 

SVS, RWE 2016 - 2017 U Potůčku - Mostecká 2017 2018  

Broumovská SVS 2015 Krejčího - Plátenická 2016 2017 

Kubelíkova SVS 
 

most přes žel. Trať - 
Uralská  

Vodovod opraven, 
záleží na potřebách 
města 

Uralská SVS 
 

celá 
 

Vodovod opraven, 
záleží na potřebách 
města 

Volgogradská SVS, RWE 2014 - 2015 celá 2016 

2017 – Hanychov-
ská – Čerchovská 

2018 Čerchovská - 
Uralská 

Metelkova SVS, RWE 2016 celá 2017 2017 

Horova SVS,RWE 2016 celá 2017 2017 

Janáčkova, 
část Purkyňo-
va v úseku 
Janáčkova – 
Botanická zah. 

SVS,RWE 2017 
Janáčkova celá, Purky-
ňova část 

2018 2018 

Lokalita nám. 
Papírové 

SVS 2015 
I .část U Lomu, Na 
Svahu, Lucemburská a 
U Stoky 

2016 - 
2017 

2017 – I.část 

2018 – II. část 
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II. část Papírové Ná-
městí 

Lokalita  Za-
hradní, Nor-
ská, Růžodol-
ská, Jánošíko-
va, Hokešova, 
Zahradní, U 
Mlékárny 

SVS,RWE 2017 

I část Zahradní, U 
Mlékárny vymezená 
komunikací Norskou 

II část Norská 

2018 

 

2018-2019 

2018 

 

2018-2019 

Vítězná SVS;RWE 2016 -2017 celá 2017 -2018 2017 -2018 
 
 
 
 
Poznámky k výše uvedenému plánu oprav s vlastníky technické infrastruktury: 
a) V případě zahájení akce Volgogradská, oblasti Papírového náměstí a opravy komuni-
kace Vítězné nebude stačit stávající roční finanční rámec města ve výši 20 mil. Kč, na reali-
zaci oprav komunikací s vlastníky technické infrastruktury a to z důvodu zvýšených předpo-
kládaných nákladů na realizaci předmětných akcí. Pro informaci uvádíme, že například reali-
zace opravy komunikace Volgogradská včetně dostavby stokové sítě je v předpokládané výši 
30 mil. Kč.  
b) Realizace opravy II. Části Papírového náměstí záleží na zadání konečné podoby Papí-
rového náměstí ze strany města Liberce. Pokud nebude známo zadání ve 3. čtvrtletí roku 
2017, bude provedena oprava komunikací Papírového náměstí v rozsahu trasy výkopů inže-
nýrských sítí. 
c)  Výše uvedený plán byl projednán s vlastníky technické infrastruktury a to zejména 
společností RWE a.s., SVS a.s. včetně společnosti SČVK a.s., s tím, že uvedené společnosti 
čekají na rozhodnutí vedení města, aby mohli zahájit přípravné a projektové práce. 

 
Odbor správy veřejného majetku doporučuje radě města Liberce schválit navržená 
usnesení. 

 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 
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Důvodová zpráva 
Stručný obsah: Na základě žádosti ze dne 24. 3. 2016 od manželů Kulhavých, bytem Ka-
dlická 152, 460 15 Liberec 15 ve věci nezkolaudované, nefunkční a nepředané inženýrské 
sítě - kanalizačního řadu (splašková kanalizace) vybudované na základě smlouvy o při-
dělení prostředků z městského fondu rozvoje bydlení statutárního města Liberec ze dne 
15. 9. 2006, je radě města předkládán materiál, jehož cílem je radu města seznámit 
s problematikou nezkolaudované, nefunkční a nepředané inženýrské sítě - kanalizačního 
řadu (splašková kanalizace), která byla vybudována na základě smlouvy o přidělení 
prostředků z městského fondu rozvoje bydlení statutárního města Liberec, ze dne 15. 9. 
2006. 
 
Na základě žádosti (příloha č. 1) ze dne 24. 3. 2016 od manželů Kulhavých, bytem Kadlická 
152, 460 15 Liberec 15 ve věci nezkolaudované, nefunkční a nepředané inženýrské sítě – ka-
nalizačního řadu (splašková kanalizace) vybudované na základě smlouvy o přidělení pro-
středků z městského fondu rozvoje bydlení statutárního města Liberec ze dne 15. 9. 2006, je 
radě města předkládán materiál, jehož úkolem je radu města seznámit s problematikou nezko-
laudované, nefunkční a nepředané inženýrské sítě – kanalizačního řadu (splašková kanalizace 
která byly vybudována na základě smlouvy o přidělení prostředků z městského fondu rozvoje 
bydlení statutárního města Liberec ze dne 15. 9. 2006 (příloha č. 2). 
 

Na základě dopisů manželů Kulhavých, bytem Kadlická 152, 460 15 Liberec 15 bylo zjištěno 
následující: 

Akce Liberec – Kadlická, Lukášovská – rekonstrukce komunikací byla financována 
z prostředků MFRB (Městský fond rozvoje bydlení) částkou 3 150 000,- včetně DPH. 

26. 4. 2000 – vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice 
k dokumentaci ohledně územního řízení – upozornění na vybudování splaškové kanalizace 
(příloha č. 3). 

24. 1. 2001 – záznam z jednání ve věci přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení na akci 
Rekonstrukce komunikací – Lukášovská – Kadlická – bylo dohodnuto, že v rámci projektové 
dokumentace pro stavební povolení bude řešena i splašková kanalizace, která bude v rámci 
této stavby realizována jako SLEPÁ (suchovod) a tudíž nebude provozována až do provedení 
stoky podél Harcovského potoka, předpoklad realizace stoky – 2015 (příloha č. 4). 

25. 9. 2001 – stavební povolení na dešťovou kanalizaci, vodovod a STL vodovod. Upozorně-
ní, že se stavební povolení nevztahuje na splaškovou kanalizaci, která nebyla součástí před-
mětem územního rozhodnutí (příloha č. 5). 

21. 11. 2001 – povolení od referátu životního prostředí k vodohospodářské stavbě – vodovod, 
dešťová kanalizace, odlučovač ropných látek (příloha č. 6). 

28. 8. 2003 – rozhodnutí odboru životního prostředí – prodloužení lhůty dokončení stavby 
z 31. 12. 2003 na 31. 12. 2005 (příloha č. 7). 

Bez data – plná moc pro společnost Investorsko inženýrská a.s., Liberec – k zajištění ko-
laudačního rozhodnutí v rámci Výstavby inženýrských sítí a komunikací ul. Kadlická, Lu-
kášovská (příloha č. 8). 
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26. 5. 2006 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby (příloha č. 9.): 

� obnova podkladu vozovek 
� dešťová kanalizace 
� splašková kanalizace  
� vodovod Lukášovská – Kadlická 

31. 8. 2006 – Daňový doklad – faktura + prohlášení Investorsko inženýrské a.s. Liberec (pří-
loha č. 10). 

11. 10. 2006 – Platební poukaz pro společnosti JOSTAV, s.r.o., Stráž nad /Nisou na částku 
3 150 000,- Kč za investiční akci ze dne 11. 10. 2006 (příloha č. 11).    

4. 5. 2007 – Technická zpráva – splašková kanalizace – včetně geodetického zaměření sku-
tečného provedení stavby – zhotoveno firmou GEPRA, Sylva Slavíková, Kmochova 418/6, 
460 14 Liberec (příloha č. 12). 

18. 8. 2008 – rozhodnutí odboru životního prostředí – povolení k trvalému užívání stavby – 
vodovod, dešťová kanalizace, lapač ropných látek (příloha č. 13). 
 

Akce Liberec – Kadlická, Lukášovská – rekonstrukce komunikací byla financována 
z prostředků MFRB (M ěstský fond rozvoje bydlení) částkou 3 150 000,- včetně DPH. 
Splašková kanalizace byla vybudována pouze jako suchovod, který se nesmí používat   
do doby vybudování podélné stoky kolem Harcovského potoka.  

Vybudování stoky podél Harcovského potoka mělo součástí výstavby urgentního centra 
nemocnice v lokalitě Kunratická, z tohoto záměru však nakonec sešlo. V současné době 
je tedy splašková kanalizace s nejvyšší pravděpodobností nadále suchovodem, který není 
možno využít, z důvodu jeho nefukčnosti.   
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 
 

Doporučení odboru 

Odbor správy veřejného majetku doporučuje radě města vzít na vědomí žádost manželů Kul-
hánkových, bytem Kadlická 152, 460 15 Liberec 15 a informace vyplývající z důvodové 
zprávy. 
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Příloha č. 1 - Vyhodnocení zimní údržby ve městě Liberci v zimním období  2015/2016 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací 

ve městě Liberci 

 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci 

v zimním období 2015/2016 
 

 Odpovědnou organizací za provádění zimní údržby místních komunikací ve městě 
Liberci jsou na základě Smlouvy o dílo mezi SML a TSML a.s. č. TSML/ 11 /07 Technické 
služby města Liberce a.s.  

 
Operační plán zimní údržby, podle kterého je činnost zimní údržby zajišťována, byl 

vypracován podle silničního zákona č.13/1997 Sb., ve znění zákona č.102/2000 Sb., vyhlášky 
č.104/1997 a 355/2000 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Operační 
plán byl zpracován pro normální provozní podmínky s ohledem na hospodárnost a efektivnost 
údržbových nákladů a společenským potřebám města. Cílem zimní údržby místních komuni-
kací (dále ZÚMK) bylo zajištění zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůd-
nosti po celé zimní období dle zásad schváleného Operačního plánu zimní údržby 2015/16. 
Při provádění vlastní zimní údržby je nutno přihlédnout k aktuálnímu stavu komunikací a 
chodníků konkrétního programu v daném místě a čase řidičem a také na posouzení službu 
konajícím dispečerem. V této součinnosti jsou pak komunikace a chodníky ošetřeny včetně 
množství aplikovaného posypového materiálu, který se může lišit s doporučenými dávkami 
posypu uvedenými v silničním zákoně č.13/1997 Sb.                            
 

I v letošním zimním období byla do Operačního plánu zahrnuta opatření podle §47, 
odst.1, písm. e, a Vyhlášky 104/1997 Sb., pro odstraňování posypových inertních materiálů 
v průběhu zimního období z místních komunikací (ruční a strojní mezisběry posypových ma-
teriálů). Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo odstraňování inertních materiálů 
z komunikací (jednorázové strojní metení komunikací) zahájeno dne 23. 3. 2016. 

 

Zimní údržba komunikací v zimním období 2015/2016  stála ve finančním vyjádření 
bez DPH 22 838 169,- Kč, v zimním období 2014/2015  to byla částka bez DPH  20 172 961,- 
Kč. V absolutním srovnání byla zimní údržba 2015/2016 vyšší a to o částku  2 665 208,- Kč 
bez DPH.  
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Finanční porovnání zimní údržby komunikací v obdobích 2014/2015 a 2015/2016 

 

 

Zima 2015/2016 Hodnota faktury bez DPH Hodnota Faktury s DPH 

listopad  1 773 934,60 2 146 460,90 

prosinec 1 736 726,27 2 101 438,77 

leden 11 297 473,67 13 669 943,17 

únor 4 449 435,22 5 383 816,62 

březen 3 580 598,82 4 332 524,62 

celkem 22 838 168,58 27 634 184,08 

Zima 2014/2015 Hodnota faktury bez DPH Hodnota Faktury s DPH 

listopad  88 790,43 107 436,43 

prosinec 3 915 917,24 4 738 259,84 

leden 9 215 157,56 11 150 340,66 

únor 4 602 487,96 5 569 010,46 

březen 1 647 797,16 1 993 834,56 

duben   702 810,95 850 401,25 

celkem 20 172 961,30 24 409 283,20 

 

 

Mechanizace: 

Pro zajištění kvalitních služeb spojených se ZÚMK byly před zahájením vlastního vý-
konu zimní údržby komunikací připraveny mechanismy, které se podílely na pracích ZÚMK 
2015/16, s finančními náklady ve výši 732 000,- Kč. 

   

Spojení: 
Operativnost ZÚMK zajistilo spojení pomocí mobilních telefonů, které měli 

k dispozici všichni stěžejní pracovníci, což umožnilo velmi dobrou akceschopnost při zajiště-
ní zimní údržby. Toto spojení umožnilo prakticky okamžitou reakci na změny klimatických 
podmínek, žádosti občanů a prakticky okamžité nasazení pracovníků v domácí pohotovosti.  

 

Posypový materiál a proškolení pracovníků: 
V rámci přípravy bylo provedeno předzásobení posypovými materiály (sůl, drť, eko-

grit). TSML a.s. je vybaveno zařízením na výrobu solanky (tzv. solankovým hospodářstvím). 
Před zahájením ZÚMK bylo provedeno proškolení zainteresovaných pracovníků ze 

zásad zimní údržby podle Operačního plánu ZÚMK 2015/16.  
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Organizace: 
Organizace zimní údržby byla v období 2015/16 řízena ze dvou spolupracujících, ale 

na sobě nezávislých dispečinků. Zimní údržbu vozovek I. a II. třídy, zastávek MHD, veřej-
ných parkovišť a parkovacích ploch, schodišť, cest v parcích, provoz deponie posypových 
hmot a organizaci práce externích dodavatelů na komunikacích I. a II. třídy zajišťoval nepře-
tržitě dispečink č. 1.  

Údržbu vozovek III. třídy, chodníků I. a II. třídy, organizaci práce externích dodavate-
lů na komunikacích III. třídy, údržbu pěších komunikací a vybraných přechodů pro chodce 
zajišťoval v denních prodloužených směnách dispečink č. 2.  

Pro výpomoc v zimní údržbě a případné kalamity byly uzavřeny smlouvy o dílo nebo 
objednávky s 19 externími dodavateli. V průběhu zimního období byly postupně vybaveny 
prakticky všechny mechanismy satelitním systémem sledování a vyhodnocování dat GPS.  

Nakladač posypových hmot byl vybaven vážním zařízením. 
 

Zimní povětrnostní podmínky vyžadovaly i nepřetržitou připravenost zaměstnanců 
k ošetřování chodníků na mostech a lávkách, včetně svátků, sobot a nedělí.  

 

Také v letošní zimní údržbě komunikací byla zachována spolupráce se SčVK při jejich 
poruchách na vodovodním řádu, kdy jsme po nahlášení poruchy na dispečink zajišťovali pr-
votní zásah posypem tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.  

 

Přehled pracovních sil a mechanizačních prostředků 

 

V souladu s operačním plánem 2015/16 bylo připraveno a v průběhu zimní údržby případně 
nasazeno: 

 

TSML a.s       Cizí - smluvní 

 

91 pracovníků provozních    35 pracovníků provozních 

15 pracovníků THZ 

11 velkých sypačů s radlicemi     
1  spec. nosič UNIMOG se sypačem, radlicí a    

      sněhovou frézou     22       traktorů  

2 střední sypače s radlicemi    6 malých sypačů s radlicemi 

8 malých sypačů s radlicemi     1 malý sypač bez radlice 

4 traktory s radlicemi     2 nakladače 

7 malotraktorů s radlicemi    1 malotraktor s radlicí 

3          nosiče Reform,Holder s radlicemi a   1 traktor se šípovou radlicí  

sněh.frézou        
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2          malé nakladače s radlicemi     

1 velký nakladač s vážním zařízením    

22        nákladních vozidel      
1       sněhová fréza traktorová     
2       ručně vedené nosiče nářadí AEBI + Reform (pluh, fréza)   

 
Zimní období bylo oficiálně zahájeno 1.11.2015 a ukončeno 31.3.2016.  
V zimním období je každý den zaznamenáváno počasí včetně teploty a je veden deník 

zimní údržby. 
Vzhledem k teplému počasí na začátku listopadu 2015 bylo sledování pro účely statis-

tik zahájeno až 20.11.2015. Také toto zimní období se vyznačovalo teplým počasím a malým 
množstvím  sněhu. Za celé zimní období spadlo dle našich měření v Liberci 80 cm sněhu. 
Oproti loňskému období byl spad nižší ale vyšší byl počet dnů s námrazami, omrzlicí nebo 
slabou ledovkou. Také počet dnů, kdy v Liberci padal sníh, byl o něco vyšší oproti loňské. 
Nejvíce sněhu napadlo v lednu a únoru 2016, kdy spadlo celkem 70 cm sněhu. Za jeden den 
spadlo nejvíce sněhu 17.2.2016, kdy napadlo cca 15 cm sněhu.  

  
Pro dokreslení situace v letošním zimním období několik srovnání: 
- počet dnů spadu sněhu byl 53 oproti loňským 46 dnům 
- počet zásahových dnů s pluhováním a posypem byl 63 oproti loňským 80 dnům 
- počet dnů s kolísavou teplotou ( + , - ) byl 48 , oproti loňským 51 
- počet ujetých km sypači byl 23 052 oproti loňským 21 382 
- počet odpracovaných hodin malými sypači byl 2 100 oproti loňským 2 669 
- počet odpracovaných hodin traktory byl 2 782 oproti loňským 2 932 
- počet ujetých km nákladními vozidly byl 44 681 oproti loňským 34 473 
 
 
Také v letošním zimním období byl používán na posyp chodníků ekologický materiál 

Ekogrit, který svými technickými parametry předčí písek a hlavně se ho nemusí aplikovat 
takové množství jako písku, čímž se zrychlí následný jarní úklid takto ošetřených chodníků. 
Po zkušenostech z minulých zim jsme opět na všech vozovkách sypaných inertním materiá-
lem používali drť. Na ostatních vozovkách byla pro posyp použita posypová sůl.  
 
 
Počet zásahových dnů v zimním období 2015/2016 : 
 
vozovky  : posyp  54 dnů, pluhování  a  posyp  63 dnů 
chodníky   :  posyp  17 dnů, pluhování  a  posyp  39 dnů 
parkoviště  :  údržba pluhováním  15 dnů  
schodiště   : údržba  v   25 dnech 
zastávky MHD : údržba  v   32 dnech 
přechody  : údržba  v   23 dnech 
 
 
Rozbor práce vozidel a mechanismů při zimní údržbě 2015/2016 
 
14 velkých a středních sypačů ujelo celkem     23 052 km 
     z toho: 

  I. třídy     17 136 km 
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     II. třídy      4 442 km 
15 malých sypačů provádělo zimní údržbu na komunikacích, chodnících a 

pěší   zóně   pluhováním a posypem:    
I. třídy        518 hod 

     II. třídy        268 hod 
     III. třídy       1 187 hod 
     chodníky I. a II. třídy           45 hod  
   
     celkem odpracováno     2 100 hod 
 
24 traktorů     provádělo zimní údržbu pluhováním a  částečným 
     posypem např. na : 

I., II. a III. třídy   2 329 hod 
     parkoviště       305 hod 
     zastávky MHD, plochy     190 hod 
  
     celkem odpracováno   2 782 hod 
 
  
6 nakladačů  provádělo začišťování komunikací I., II. a III. třídy, plu-

hování chodníků I. a II. třídy, veřejných prostranství, 
úklidové zóny, 
nakládku na hlavní deponii v areálu TSML a.s. 
v rozsahu:       
       
   378 hod 
 

 
3 nosiče Reform, HOLDER prováděly pluhování a posyp chodníků I. a II. třídy, ve-

řejných 
prostranství, parkových cest a komunikací 

+ 8 malotraktorů                                 v celkovém rozsahu:   1 751 hod 
  
 
22 lehkých nákl. vozidel  bylo převážně používáno pro ruční zimní údržbu zastá-

vek MHD, schodišť, značených přechodů a  chodníků,  
kdy ujelo celkem: 

     44 681  km 
 
 
ruční úklid byl zajišťován na údržbě zastávek MHD, schodištích, 

přechodech, komunikacích, chodnících, parkových 
cestách,  inertního materiálu a komunálního odpadu 
v celkovém objemu:           

23 961 hod 
 
 
 

Dispečerská služba (od 1.1.2016 do 31.3.2016)      7 555 hod 
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Uvedené skutečnosti , které  

 se promítly do nákladů (včetně DPH) ZÚMK ve městě Liberci v období 
2015/2016 v porovnání s obdobím 2014/2015 následovně : 

 
 

Období        2014/2015  2015/2016 
 
celkové náklady na ZÚMK(Kč)               24 409 283,-  29 655 842,- 
z toho (nejdůležitější položky) 
posypový materiál                     7 380 490,-    6 789 044,- 
nafta          1 028 969,-    1 037 930,- 
benzín             138 192,-       143 659,- 
opravy mechanismů        1 372 889,-    1 664 359,- 
náklady externích dodavatelů       3 231 921,-    4 929 225,- 
 
 
 
 

 
Statistické údaje – porovnání  zimních období 2014/15, 2015/16 

 
 

Období               2014/2015           2015/2016 
 
rozsah udržovaných komunikací (m) 
 
vozovky   I.třídy        134 992  134 992 
vozovky II.třídy          42 310    42 310 
vozovky III.třídy        229 688  229 711 
vozovky celkem        406990  407 013 
 
chodníky I.třídy          78 721  78 931 
chodníky II.třídy          85 939  86 014 
chodníky celkem        164 660           164 945 
 
zóna veřejných prostranství (m2)         11 651  11  651     
cesty v parcích (m)             4 892     4 892    
městská parkoviště (m2)          52 580  52 580 
parkovací plochy (m2)          13 084  13 084     
 
            
počet schodů - stupňů            3 564  3 547 
počet značených přechodů              321     321 
počet zastávek MHD               388     388 
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Ostatní údaje : 

 
     

Období       2014/2015  2015/2016 
 
počet pracovníků TSML a.s.               91    91 
počet pracovníků smluvních               46    35 
celkový počet pracovníků             137             126 
 
počet spec. mechanismů TSML a.s.              43    37 
počet nákladních vozidel TSML a.s.              17    22 
počet traktorů TSML a.s.                 4      4   
počet mechanismů - externích              41    35 
počet traktorů – externích               23    22 
počet nákladních vozidel – externích                0      0 
 
 
 

Povětrnostní situace (počet dnů) 2014/2015 2015/2016 

Počet sledovaných dnů 140 133 

Spad sněhu 46 53 

Spad omrzlice 4 6 

Klidno, déšť 89 74 

Teplota nad 0ºC 71 66 

Teplota pod 0ºC 28 19 

Teplota kolísavá - + 51 48 

Teplota nejvyšší + 16,2 +13,8 

Teplota nejnižší - 9,9 -11,8 

Celkový spad sněhu za zimní období (cm) 105 80 

 
 

Pohotovostní situace (počet dnů) 2014/2015 2015/2016 

O – pohotovost systému (kontrola, posyp) 88 81 
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A – údržba posypem (sníh do 1 cm, námraza) 41 36 

B – údržba pl. + po. (spad sněhu od 1 cm do 5 cm) 6 14 

C – údržba pl. + po. (spad sněhu od 5 do 25 cm) 5 2 

D – kalamitní situace 0 0 

 

Počet dnů zimní údržby 2014/2015 2015/2016 

Posyp vozovek I. třídy 33 54 

Posyp vozovek II. třídy 31 49 

Posyp vozovek III. třídy 48 59 

Pluhování a posyp vozovek I. třídy 62 60 

Pluhování a posyp vozovek II. třídy 59 50 

Pluhování a posyp vozovek III. třídy   80 63 

Posyp chodníků 16 17 

Pluhování a posyp chodníků 40 39 

Údržba veřejných parkovišť 13 15 

Údržba přechodů 21 23 

Údržba schodišť 26 25 

Údržba zastávek MHD 30 32 

Odvoz sněhu 0 0 

Spotřeba posypového materiálu  2014/2015 2015/2016 

Sůl (tuny) 2 023 1 896 

Solanka (litry) 212 155 281 141 

Drť (tuny) 2 121 1 746 

ekogrit (m3) 116 119 
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 Náklady na zimní údržbu ve městě Liberec, hrazené z rozpočtu města, listopad, 
prosinec 2015 dále pak leden, únor, březen 2016 dosáhly částky 27 634 184,- Kč s DPH. 
 
 
 
zpracoval: Ing. Petr Malaník –VZÚK 
 
 
 
V Liberci dne 30.4.2016 
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Příloha č. 1 – Zpráva o hospodaření DPMLJ a.s. za rok 2015 
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p. č. 579/1, k. ú. 
Františkov u Liberce, s Povodím Labe, státní podnik 
  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 

číslo 6DHM160xxx (SML č. 7/16/0025) 
uzavřená dle § 1785 až 1788 a § 1257 až 1266 a § 1299 až 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

Účastníci smlouvy: 

Budoucí povinný z věcného břemene:  

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 
zastoupený: Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
bankovní spojení:        Komerční banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 9732451/0100 
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  
 vložka 9473 
 
dále jen „budoucí povinný“ 
 

Budoucí oprávněný z věcného břemene:  

Statutární město Liberec  

se sídlem:  nám. Dr.E.Beneše 1/1, 460 01 Liberec I – Staré město   
zastoupené:  Tiborem Batthyány,  primátorem     
IČ:   00262978 
DIČ:   CZ00262978 
 
dále jen „budoucí oprávněný“ 
 

 
Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: 

 

Článek 1 
Pozemek v budoucnu zatížený věcným břemenem 

Pozemek, který bude v budoucnu zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková 
parcela č. 579/1 v katastrálním území Františkov u Liberce, obec Liberec, vedený v druhu vodní 
plocha na listu vlastnictví č. 642 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, 
Katastrálního pracoviště Liberec. Tento pozemek je ve vlastnictví státu a právo hospodařit s ním má, 
ve smyslu zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, budoucí povinný (dále jen „služebný pozemek“). 
Služebný pozemek tvoří koryto vodního toku Františkovský potok (IDVT 10110378).   
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Článek 2 

Důvod budoucího zřízení věcného břemene 

1. Při investiční výstavbě budoucího oprávněného bude v rámci stavební akce „Zvýšení bezpeč-
nosti v Liberci – ul. Uralská“ vybudována na části služebného pozemku stavba komunikace a 
chodníku (dále jen „dopravní infrastruktura“ ), jejímž umístěním bude dotčena část služebné-
ho pozemku. Vybudovaná dopravní infrastruktura zůstane po dokončení a zkolaudování ve 
vlastnictví budoucího oprávněného. Z tohoto titulu se budoucí povinný zavazuje uzavřít s bu-
doucím oprávněným písemnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve 
smyslu občanského zákoníku. 

2. Jelikož bude dopravní infrastruktura ve vlastnictví rozdílné osoby od osoby vlastníka služebné-
ho pozemku, a není právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit, budoucí povinný za dále uve-
dených podmínek uzavírá s budoucím oprávněným tuto písemnou smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene ve smyslu občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva je zároveň dokladem o tom, že budoucí oprávněný a jím pověřené osoby mají  
k služebnému pozemku právo provést stavbu dopravní infrastruktury, ve smyslu § 110,  
odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů. 

 

Článek 3 
Vymezení obsahu budoucího věcného břemene a povinnosti smluvních stran 

1. Účastníci smlouvy se dohodli na následujícím vymezení obsahu budoucího věcného břemene, 
které bude spočívat v tom, že: 

a) Budoucí povinný 

> strpí na služebném pozemku na části omezené věcným břemenem umístění doprav-
ní infrastruktury po dobu neurčitou, resp. po celou dobu její fyzické a právní exis-
tence, 

> strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) budoucího oprávněného na služebný po-
zemek v rozsahu věcného břemene, za účelem provádění nezbytných prací spoje-
ných s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí dopravní infrastruktury nebo  
s odstraněním její havárie po celou dobu její fyzické i právní existence, a to vždy po 
předchozím včasném oznámení, ledaže se jedná o havárii nebo stav obdobný havá-
rii. Případnou havárii, její rozsah a rozsah oprav oznámí budoucí oprávněný budou-
címu povinnému bez zbytečného odkladu, 

> na ploše vymezené věcným břemenem nevybuduje nic, co by znemožňovalo nebo 
omezovalo vstupování na služebný pozemek a provádění nezbytných prací spoje-
ných s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí dopravní infrastruktury nebo její čás-
ti, event. s odstraněním její havárie. 

b) Budoucí oprávněný 

> bude oprávněn užívat služebný pozemek pouze v části omezené věcným břemenem 
způsobem vymezeným v této smlouvě, 

> je povinen provádět udržovací, opravné i investiční akce na dopravní infrastruktuře 
v rámci své prevenční povinnosti, 
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>   při provádění udržovacích, opravných i investičních akcí na dopravní infrastruktuře 
bude povinen tyto práce provádět tak, aby budoucímu povinnému nezpůsobil škody 
na nemovitých věcech, s nimiž má právo hospodařit, a to i v případě, že tyto práce 
bude provádět nebo zajišťovat jiný subjekt, než je budoucí oprávněný, 

> je povinen při jakékoliv činnosti na služebném pozemku uvést vždy služebný poze-
mek do předešlého stavu a nahradit případnou škodu způsobenou buď svou činností, 
nebo způsobenou v rámci havárie. 

2. Budoucí oprávněný se zavazuje oprávnění vyplývající z definovaného obsahu věcného břemene 
v této smlouvě přijmout a budoucí povinný se zavazuje povinnosti vyplývající z definovaného 
obsahu věcného břemene strpět. 

3. Omezení vyplývající z bodu 1. a) článku 3 této smlouvy budou přecházet na všechny budoucí 
právnické osoby, které se služebným pozemkem budou mít právo hospodařit, event. na všechny 
budoucí vlastníky služebného pozemku. 

 

Článek 4 
Vymezení rozsahu budoucího věcného břemene 

Přesné plošné určení a vymezení části služebného pozemku dotčeného obsahem věcného břemene dle 
článku 3 této smlouvy, které budoucí povinný nebude moci užívat bez dalšího omezení, nebude 
vyznačeno v terénu, ale pouze v geometrickém plánu. Účastníci smlouvy se dohodli, že tento 
geometrický plán nechá zhotovit na svůj náklad budoucí oprávněný a jedno vyhotovení se zavazuje 
předat budoucímu povinnému. 

 

Článek 5 
Závazek na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ 

1. Budoucí povinný se zavazuje do 6 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení  
o užívání dopravní infrastruktury na písemnou žádost budoucího oprávněného uzavřít 
„Smlouvu o zřízení věcného břemene“ (dále jen „konečná smlouva“). Budoucí oprávněný 
spolu se žádostí o uzavření konečné smlouvy budoucímu povinnému předloží: 

a) geometrický plán ve smyslu článku 4, včetně vyčíslené plochy věcného břemene, 

b) kopii kolaudačního souhlasu ke stavbě dopravní infrastruktury nebo oznámení stavební-
mu úřadu o užívání dopravní infrastruktury, 

c) případné změny v údajích budoucího oprávněného. 

2. Budoucí oprávněný se zavazuje požádat budoucího povinného o sepsání konečné smlouvy 
nejpozději do 4 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání dopravní 
infrastruktury. Při nesplnění tohoto závazku budoucí povinný uplatní vůči budoucímu 
oprávněnému jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. 

 

Článek 6 
Úplata za zřízení věcného břemene 

1. Budoucí povinný zřídí věcné břemeno ve smyslu článků 2 a 3 této smlouvy ve prospěch budou-
cího oprávněného úplatně. 

 

 

2. Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2 
plochy věcného břemene dle geometrického plánu ve smyslu článku 4 této smlouvy, minimálně 
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však ve výši 1.000,- Kč, ke které se připočte DPH v platné výši. Roční užitek se pro účely této 
smlouvy sjednává ve výši 35,- Kč/ m2 plochy věcného břemene. 

3.  Úplatu uvedenou v bodě 2. článku 6 této smlouvy uhradí budoucí oprávněný jednorázově na 
účet budoucího povinného do 30 kalendářních dnů od oboustranného podpisu konečné smlouvy 
na základě zálohového listu. Budoucí povinný vystaví a zašle budoucímu oprávněnému  
do 15 kalendářních dnů po připsání částky na jeho účet daňový doklad. 

 

Článek 7 
Nabytí oprávnění z věcného břemene 

1. Oprávnění vyplývající z konečné smlouvy přejde na budoucího oprávněného vkladem práva 
odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí. 

2. Účastníci smlouvy se dohodli, že budoucí vklad práva odpovídajícího věcnému břemenu zajistí 
budoucí oprávněný na svůj náklad. 

 

Článek 8 
Další ujednání 

1. Nebudou-li budoucímu oprávněnému vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro realizaci 
dopravní infrastruktury do půl roku ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy, a to ve formě a 
objemu požadovaném budoucím oprávněným, nebo pouze za ztížených podmínek nebo nákla-
dů, mohou účastníci smlouvy od této smlouvy odstoupit. 

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

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu, a jako důkaz souhlasu  
s jejím obsahem byla oběma smluvními stranami podepsána. 

5. Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele budoucího povinného, podle bodu 
5.5.9. Statutu ze dne 26.2.2016 č.j.: 9973/2016-MZE-13221 státního podniku Povodí Labe, stát-
ní podnik, vydalo k této smlouvě obecný souhlas k nakládání s určeným majetkem. 

6. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec 
č.  ……………………… ze                                      dne ……………………………… . 

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

 Přílohy: 

1. Informace o parcele pro služebný pozemek. 
2. Katastrální situace s vyznačením budoucího věcného břemene. 

 

V Hradci Králové dne ......…...............            V Liberci dne.............……….…... 

 

.............................................………....                ……................................................... 

za budoucího povinného   za budoucího oprávněného  

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka  Tibor Batthyány, primátor   
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Příloha smlouvy č. 1 - Informace o parcele pro služebný pozemek. 
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Příloha smlouvy č. 2 - Katastrální situace s vyznačením budoucího věcného břemene. 
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o nájmu pozemku p. č. 32/1, k. ú. Starý Harcov, s Povodím La-
be, státní podnik 

Smlouva o nájmu pozemku 
 

číslo 6DHM160xxx (SML č. 7/16/0023) 

uzavřená dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Účastníci smlouvy 

Pronajímatel: 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 
zastoupený: Ing. Bohumilem Pleskačem, ředitelem závodu Jablonec nad Nisou 
 Povodí Labe, státní podnik 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
bankovní spojení:        Komerční banka, a. s., č. ú. 9732451/0100 
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  
 vložka 9473 
 

dále jen „pronajímatel“  

 

 

Nájemce: 

Statutární město Liberec  

se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I – Staré město   
zastoupené:  Tiborem Batthyánym,  primátorem statutárního města Liberec     
IČ:   00262978 
DIČ:   CZ00262978 
 

dále jen „nájemce“  

 

Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o nájmu pozemku: 

Článek 1 

Pozemek, který je předmětem nájmu, je pozemek evidovaný jako pozemková  parcela  č. 32/1  
v druhu vodní plocha, v katastrálním území Starý Harcov a obci Liberec, vedený na listu 
vlastnictví č. 548 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, Katastrálního 
pracoviště Liberec. Tato nemovitost je ve vlastnictví státu a právo hospodařit s ní má, ve smyslu 
zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, pronajímatel (dále jen „p ředmětný pozemek“). Předmětný 
pozemek tvoří koryto vodního toku Harcovský potok (IDVT 10101364). 

Článek 2 

1. Pronajímatel předmětný pozemek, resp. jeho část o celkové výměře 60 m2, z hlediska dosažení 
účinnějšího a hospodárnějšího využití pozemku (dále jen „pronajímaný pozemek“) a při 
zachování jeho hlavního účelu, ke kterému pronajímateli slouží, přenechává touto smlouvou 
nájemci k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci „Bezbariérová trasa č. 2 v 
Liberci – úsek Hrubínova“ (dále jen „p ředmětná stavební akce“). Rozsah pronajímaného 
pozemku je vyznačen v příloze č. 2 „Situace s vyznačením rozsahu nájmu“, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
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2. Nájem specifikovaný v bodě 1. článku 2 této smlouvy je sjednán k nepodnikatelskému účelu.   

Článek 3 

1. Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání pronajímaného pozemku 
pro předmětnou stavební akci pronajímatelem nájemci, do dne, kdy nájemce protokolárně předá 
pronajímaný pozemek zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let. 

2. Při předání předmětného pozemku bude sepsán předávací protokol. Oboustranně podepsaný 
protokol bude vytvořen ve dvou vyhotoveních, z nichž každé straně náleží jedno vyhotovení. 

Článek 4 

1. Účastníci smlouvy se dohodli na nájemném ve výši 35,- Kč za 1 m2 pozemku za rok,                     
tj. 2.100,- Kč za celou pronajímanou plochu za rok. Nájemné bude hrazeno jednou ročně na 
základě daňového dokladu, který bude pronajímatel zasílat nájemci. Zdanitelné plnění se považuje 
za uskutečněné dne 30. 9. běžného roku. Zdanitelné plnění v roce, v němž dojde k protokolárnímu 
předání pronajímaného pozemku pro předmětnou stavební akci, se považuje za uskutečněné dnem 
nabytí účinnosti smlouvy. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dnů ode dne vystavení 
pronajímatelem.  

2. Platbu za rok, v němž dojde k protokolárnímu předání pronajímaného pozemku pro předmětnou 
stavební akci, provede nájemce poměrnou částkou z ročního nájemného na základě daňového 
dokladu se splatností 14 dnů od jeho vystavení. Tento doklad vystaví a nájemci zašle pronajímatel, 
a to nejpozději do 15 dnů od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3. V případě ukončení nájmu v průběhu roku bude nájemci vrácena poměrná část ze zaplaceného 
ročního nájemného na základě opravného daňového dokladu vystaveného pronajímatelem. 

4. Účastníci smlouvy se dále dohodli na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení se zaplacením nájemného. 

5. Účastníci smlouvy se dohodli, že výše nájemného bude v průběhu platnosti smlouvy každoročně 
přehodnocována, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu 
spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok. Úprava 
výše náhrady bude automaticky promítnuta do výše nájemného příslušného roku, pokud růst 
inflačního koeficientu přesáhne 1%. 

Článek 5 

1. Nájemce se seznámil se stavem pronajímaného pozemku a přejímá ho do dočasného užívání. 
Zároveň se zavazuje užívat ho pouze ke sjednanému účelu dle článku 2 této smlouvy. 

2. Nájemce se zavazuje provést předmětnou stavební akci dle schválené projektové dokumentace, na 
základě pravomocného stavebního povolení a těchto sjednaných podmínek: 

a) veškeré práce na pronajímaném pozemku budou nájemcem prováděny tak, aby jimi 
nezpůsobil žádné škody na majetku státu, s nímž má pronajímatel právo hospodařit a 
stejným způsobem bude nájemce jednat ve vztahu k sousedícím pozemkům, 

b) o provedení event. zásahu do stávajících porostů, rostoucích na pronajímaném 
pozemku, je třeba předem pronajímatele informovat, neboť jsou součástí pronajímaného 
pozemku ve smyslu § 507 občanského zákoníku, 

c) po skončení stavby provede nájemce na svůj náklad odstranění staveniště na 
pronajímaném pozemku a uvede pronajímaný pozemek do řádného stavu, a to nejpozději do 
kolaudace stavby. Případné škody uhradí nájemce pronajímateli způsobem a ve lhůtě 
uvedené ve výzvě k náhradě škody. Neuvede-li nájemce pronajímaný pozemek do řádného 
stavu ani ve lhůtě dané pronajímatelem, nahradí pronajímateli náklady, které mu vznikly s 
uvedením tohoto pozemku do řádného stavu a vedle toho i smluvní pokutu ve výši 6.300,- 

Příloha usnesení č. 429/2016



 6

Kč, kterou si smluvní strany pro tento případ sjednávají. Smluvní pokuta je splatná na 
základě jejího vyúčtování. 

3. Nájemce je povinen v rámci užívání pronajímaného pozemku důsledně dodržovat technické, 
hygienické, bezpečnostní, požární a další právní předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně 
osob, majetku a životního prostředí. 

4. Bez písemného souhlasu pronajímatele nemůže nájemce pronajímaný pozemek použít pro 
umístění stavby způsobem jiným, než jak je vymezeno v této nájemní smlouvě. 

5. Zvláštní pozornost je nájemce povinen věnovat čistotě povrchových a podzemních vod a zabránit 
jejich znečištění ropnými produkty nebo závadnými látkami. Tyto případné události je povinen 
neprodleně ohlásit pronajímateli. V případě vzniku znečištění zodpovídá nájemce za jeho úplnou 
likvidaci. Nájemce odpovídá za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
v případě jeho porušení se zavazuje uhradit veškeré sankce z tohoto zákona vyplývající. 

6. Nájemce není oprávněn k tomu, aby přenechal pronajímaný pozemek do podnájmu či jiného 
užívání (úplatného či bezúplatného) jiné osobě. 

Článek 6 

1. Nájemní smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, a dále výpovědí jedné nebo druhé 
strany. 

2. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Pokud nájemce nezahájí stavbu do 1 roku ode dne platnosti této smlouvy, může být tato skutečnost 
důvodem k výpovědi sjednaného nájmu bez výpovědní doby.   

4. Nebudou-li nájemci vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro realizaci předmětné stavební 
akce do půl roku ode dne platnosti této smlouvy, a to ve formě a objemu požadovaném nájemcem, 
nebo pouze za ztížených podmínek nebo nákladů, může nájemce rovněž nájemní smlouvu 
vypovědět bez výpovědní doby. 

5. Důvodem výpovědi z nájemního vztahu může ze strany pronajímatele být změna podmínek, za 
kterých bylo dočasné užívání poskytnuto ve smyslu bodu 1. článku 2 této smlouvy, a dále neplnění 
povinností nájemce, vyplývajících z této smlouvy, včetně důvodů stanovených v občanském 
zákoníku. 

6. Jestliže nájemce poruší své povinnosti stanovené v článku 5 bodech 3. až 6. této smlouvy 
nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní ani do 10 dnů od výzvy pronajímatele, nebo 
poruší povinnosti stanovené v článku 5 bodech 3. až 6.  této smlouvy podstatným způsobem, má 
pronajímatel právo nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 

7. Pronajímatel má právo vypovědět nájemní smlouvu v případě, že je nájemce v prodlení s úhradou 
nájemného po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 7 

1. Pronajímatel je oprávněn provést kdykoliv kontrolu dohodnutého způsobu užívání pronajímaného 
pozemku. 

2. Nájemce se zavazuje po ukončení nájemní smlouvy předat pronajímateli pronajímaný pozemek ve 
stavu, který bude odpovídat způsobu jeho užívání. 

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, přičemž všechny mají platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou jejích podepsaných vyhotoveních.  

5. Smluvní strany se dohodly, že nájemní právo sjednané dle této smlouvy zapisovat do katastru 
nemovitostí  nebudou. 
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6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem protokolárního 
předání pronajímaného pozemku dle bodu 1. článku 3 této smlouvy.  

7. Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele povinného, podle bodu 5.5.7. Statutu 
ze dne 26.2.2016 č.j.: 9973/2016-MZE-13221 státního podniku Povodí Labe, státní podnik, 
vydalo k této smlouvě obecný souhlas k nakládání s určeným majetkem. 

8. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č.                                           ze 
dne                                         . 

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

 

 
 

Přílohy : 

1. Informace o parcele pro pronajímaný pozemek. 
2. Situace s vyznačením rozsahu nájmu. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne ......…...............           V Liberci dne.............……….…... 

 

 

 

 

 

.............................................………....  ……....................................……........... 

za pronajímatele                                      za nájemce  

Ing. Bohumil Pleskač    Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec                           

ředitel závodu Jablonec nad Nisou       

Povodí Labe, státní podnik  
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Příloha smlouvy č. 1 - Informace o parcele pro pronajímaný pozemek 
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Příloha smlouvy č. 2 - Situace s vyznačením rozsahu nájmu 
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o nájmu pozemku p. č. 579/1, k. ú. Františkov u Liberce, 
s Povodím Labe, státní podnik 

 

Smlouva o nájmu pozemku 
 

číslo 6DHM160xxx (SML č. 7/16/0024) 

uzavřená dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Účastníci smlouvy 

Pronajímatel: 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 
zastoupený: Ing. Bohumilem Pleskačem, ředitelem závodu Jablonec nad Nisou 
 Povodí Labe, státní podnik 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
bankovní spojení:        Komerční banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 9732451/0100 
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  
 vložka 9473 
 
dále jen „pronajímatel“ 
 

Nájemce: 

Statutární město Liberec  

se sídlem:  nám. Dr.E.Beneše 1/1, 460 01 Liberec I – Staré město   
zastoupené:  Tiborem Batthyány, primátorem     
IČ:   00262978 
DIČ:   CZ00262978 
 
dále jen „nájemce“ 

 
Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o nájmu pozemku: 

Článek 1 

Pozemek, který je předmětem nájmu, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 579/1 
v druhu vodní plocha, v katastrálním území Františkov u Liberce a obci Liberec, vedený  na listu 
vlastnictví č. 642 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, Katastrálního 
pracoviště Liberec. Tato nemovitost je ve vlastnictví státu a právo hospodařit s ním má, ve smyslu 
zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, pronajímatel (dále jen „p ředmětný pozemek“). Předmětný 
pozemek tvoří koryto vodního toku Františkovský potok (IDVT 10110378). 

Článek 2 
1. Pronajímatel předmětný pozemek, resp. jeho část o celkové výměře 54 m2, z hlediska dosažení 

účinnějšího a hospodárnějšího využití pozemku (dále jen „pronajímaný pozemek“) a při zacho-
vání jeho hlavního účelu, ke kterému pronajímateli slouží, přenechává touto smlouvou nájemci k 
dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci „Zvýšení bezpečnosti v Liberci – ul. Ural-
ská“ a souhlasí, aby byl částečně zastavěn trvalou stavbou, tj. stavbou komunikace a chodníku. 
(dále jen „p ředmětná stavba“). Rozsah pronajímaného pozemku je vyznačen v příloze č. 2 „Situ-
ace s vyznačením nájmu“, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Příloha usnesení č. 430/2016



 5

 
2. Předmětná stavba zůstane po dokončení ve vlastnictví nájemce.  
 
3. Nájem specifikovaný v bodě 1. článku 2 této smlouvy je sjednán k nepodnikatelskému účelu.   

Článek 3 

1. Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání  pronajímaného pozemku 
pronajímatelem nájemci do dne, kterým vzniknou právní účinky smlouvy o zřízení věcného bře-
mene dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. DHM160xxx, na základě kte-
ré zřídí pronajímatel na části předmětného pozemku ve prospěch nájemce věcné břemeno spočíva-
jící v právu umístit předmětnou stavbu na předmětném pozemku, nejdéle však na dobu      5 let.  

2. Při předání předmětného pozemku bude sepsán předávací protokol. Oboustranně podepsaný pro-
tokol bude vytvořen ve dvou vyhotoveních, z nichž každé straně náleží jedno vyhotovení. 

Článek 4 

1. Účastníci smlouvy se dohodli na nájemném ve výši 35,- Kč  za 1 m2 pozemku za rok, tj. 1.890,-
Kč za celou pronajímanou plochu za rok. Nájemné bude hrazeno jednou ročně na základě da-
ňového dokladu, který bude pronajímatel zasílat nájemci. Zdanitelné plnění se považuje za usku-
tečněné dne 30.9. běžného roku. Zdanitelné plnění v roce uzavření smlouvy se považuje za usku-
tečněné dnem nabytí platnosti a účinnosti smlouvy. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dnů ode 
dne vystavení pronajímatelem.  

2. Nájem je osvobozen od DPH v souladu s §56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném změní.  

3. Platbu za rok, v němž dojde k protokolárnímu předání pronajímaného pozemku pro předmětnou 
akci, provede  nájemce poměrnou částkou z ročního nájemného na základě daňového dokladu se 
splatností 14 dnů od jeho vystavení. Tento doklad vystaví a nájemci zašle pronajímatel, a to 
nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

4. V případě ukončení nájmu v průběhu roku bude nájemci vrácena poměrná část ze zaplaceného 
ročního nájemného na základě opravného daňového dokladu vystaveného pronajímatelem. 

5. Účastníci smlouvy se dále dohodli na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení se zaplacením nájemného. 

6. Účastníci smlouvy se dohodli, že výše nájemného bude v průběhu platnosti smlouvy každoročně 
přehodnocována, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu spo-
třebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok. Úprava výše 
náhrady bude automaticky promítnuta do výše nájemného příslušného roku, pokud růst inflačního 
koeficientu přesáhne 1%. 

Článek 5 

1. Nájemce se seznámil se stavem pronajímaného pozemku a přejímá je do dočasného užívání. Záro-
veň se zavazuje užívat ho pouze ke sjednanému účelu dle článku 2 této smlouvy. 

2. Nájemce se zavazuje provést předmětnou stavbu dle schválené projektové dokumentace, na zákla-
dě pravomocného stavebního povolení a těchto sjednaných podmínek: 

a) veškeré práce na pronajímaném pozemku budou nájemcem prováděny tak, aby jim nezpů-
sobil žádné škody na majetku státu, s nímž má pronajímatel právo hospodařit, 

b) o provedení event. zásahu do stávajících porostů, rostoucích na pronajímaném pozemku, je 
třeba předem pronajímatele informovat, neboť jsou součástí pronajímaného pozemku ve 
smyslu § 507 občanského zákoníku, 
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c) po skončení stavby provede nájemce na svůj náklad odstranění staveniště na pronajímaném 
pozemku a uvede pronajímaný pozemek do řádného stavu, a to nejpozději do kolaudace 
stavby. Případné škody uhradí nájemce pronajímateli způsobem a ve lhůtě uvedené ve vý-
zvě k náhradě škody. Neuvede-li nájemce pronajímaný pozemek do řádného stavu ani ve 
lhůtě dané pronajímatelem, nahradí pronajímateli náklady, které mu vznikly s uvedením  
tohoto pozemku do řádného stavu a vedle toho i smluvní pokutu ve výši doplnit                 
5.670,- Kč, kterou si smluvní strany pro tento případ sjednávají. Smluvní pokuta je splatná 
na základě jejího vyúčtování. 

3. Nájemce je povinen v rámci užívání  pronajímaného pozemku důsledně dodržovat technické, hy-
gienické, bezpečnostní, požární a další právní předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně osob, 
majetku a životního prostředí. 

4. Bez písemného souhlasu pronajímatele nemůže nájemce pronajímaný pozemek použít pro umístě-
ní stavby způsobem jiným, než jak je vymezeno v této nájemní smlouvě. 

5. Zvláštní pozornost je nájemce povinen věnovat čistotě povrchových a podzemních vod a zabránit 
jejich znečištění ropnými produkty nebo závadnými látkami. Tyto případné události je povinen 
neprodleně ohlásit pronajímateli. V případě vzniku znečištění zodpovídá nájemce za jeho úplnou 
likvidaci. Nájemce odpovídá za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
v případě jeho porušení se zavazuje uhradit veškeré sankce z tohoto zákona vyplývající. 

6. Nájemce není oprávněn k tomu, aby přenechal pronajímaný pozemek do podnájmu či jiného uží-
vání (úplatného či bezúplatného) jiné osobě. 

Článek 6 

1. Nájemní smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, a dále výpovědí jedné nebo druhé 
strany. 

2. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Pokud nájemce nezahájí stavbu do 1 roku ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy, může být 
tato skutečnost důvodem k výpovědi sjednaného nájmu bez výpovědní doby.   

4. Nebudou-li nájemci vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro realizaci předmětné stavební 
akce „Zvýšení bezpečnosti v Liberci – ul. Uralská“ do půl roku ode dne platnosti a účinnosti této 
smlouvy, a to ve formě a objemu požadovaném nájemci, nebo pouze za ztížených podmínek nebo 
nákladů, může nájemce rovněž nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 

5. Důvodem výpovědi z nájemního vztahu může ze strany pronajímatele být změna podmínek, za 
kterých bylo dočasné užívání poskytnuto ve smyslu bodu 1. článku 2 této smlouvy, a dále neplnění 
povinností nájemce, vyplývajících z této smlouvy, včetně důvodů stanovených v občanském zá-
koníku. 

6. Jestliže nájemce poruší své povinnosti stanovené v článku 5 bodech 3. až 6. této smlouvy nepod-
statným způsobem a takové porušení neodstraní ani do 10 dnů od výzvy pronajímatele, nebo poru-
ší povinnosti stanovené v článku 5 bodech 3. až 6. této smlouvy podstatným způsobem, má prona-
jímatel právo nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 

7. Pronajímatel má právo vypovědět nájemní smlouvu v případě, že je nájemce  v prodlení s úhradou 
nájemného po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 7 

1. Pronajímatel je oprávněn provést kdykoliv kontrolu dohodnutého způsobu užívání pronajímaného 
pozemku. 

2. Nájemce se zavazuje do 15 kalendářních dnů po ukončení nájemní smlouvy předat pronajímateli 
pronajímaný pozemek ve stavu, který bude odpovídat způsobu jeho užívání. 
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3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávně-
nými zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, přičemž všechny mají platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou jejích podepsaných vyhotoveních. 

5. Smluvní strany se dohodly, že nájemní právo sjednané dle této smlouvy zapisovat do katastru 
nemovitostí  nebudou. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem protokolárního 
předání pronajímaného pozemku dle bodu 1. článku 3 této smlouvy. 

7. Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele povinného, podle bodu 5.5.7. Statutu 
ze dne 26.2.2016 č.j.: 9973/2016-MZE-13221 státního podniku Povodí Labe, státní podnik, vydalo 
k této smlouvě obecný souhlas k nakládání s určeným majetkem. 

8. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č.  ……………………… ze 
dne ……………………………… . 

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

 

Přílohy : 

1. Informace o pronajímaném pozemku. 
2. Situace s vyznačením rozsahu nájmu. 
 
 
 

V Jabloni nad Nisou dne ......…...............            V Liberci dne.............……….…... 

 

 

 

 

 

.............................................………....  ……....................................……........... 

za pronajímatele                                      za nájemce  

Ing. Bohumil Pleskač    Tibor Batthyány, primátor                             

ředitel závodu Jablonec nad Nisou       

Povodí Labe, státní podnik  
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Příloha smlouvy č. 1 - Informace o pronajímaném pozemku 
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Příloha smlouvy č. 2 - Situace s vyznačením rozsahu nájmu 
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Příloha č. 1 – Smlouva o poskytování služeb 
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Příloha č. 2  - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

 

Vážení uchazeči,  

v souladu s § 81 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zá-
kon), Vám oznamujeme, že zadavatel - statutární město Liberec, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce: 

 „ Rumjancevova – úprava vnitrobloku“. 

 

Přehled uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena (vč. pořadí): 

Uchazeč IČ Sídlo Nabídková cena v Kč 
(bez DPH) Pořadí 

EUROVIA CS, a. s. 45274924 
Národní 138/140, 110 00 

Praha 1 
6.787.600 1. 

STRABAG a.s. 60838744 
Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5 
6.892.268, 73 2. 

SILKOM, spol. s. r. o. 46713158 
Dlouhá 3037, 464 01 Frý-

dlant 
6.994.870, 18 3. 

SWIETELSKY sta-
vební s. r. o. 

48035599 
Sokolovská 192/79, 180 00 

Praha 8 – Karlín 
8.943.493, 32 4. 

 

Nejvhodnější nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení předložil uchazeč: 

EUROVIA CS, a. s.  

IČ: 45274924 

se sídlem: Národní 138/140, 110 00 Praha 1 – Nové Město   

 s nabídkovou cenou: 6.787.600,- Kč bez DPH 

Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je možné podat v souladu s § 110 odst. 4 zákona ná-
mitky, a to do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení uchazeči. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu 
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek 
proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

Uchazeč se může svého práva na podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky v souladu s § 110 
odst. 8 písemně vzdát. 

V příloze Vám zasíláme Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

Děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na další případnou spolupráci. 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

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

Tibor Batthyány 

primátor města 

Příloha usnesení č. 439/2016
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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 panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

 

 

_____________________________________________________________ 
Zn.:  PR/SM 2/16 

CJ MML 098921/16  

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 

„Rumjancevova – úprava vnitrobloku“ 
 

Na základě doporučení hodnotící komise a rozhodnutí rady města 

 

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. 

Zadavatel vybral nabídku uchazeče: 

EUROVIA CS, a. s.  
IČ: 45274924 

se sídlem: Národní 138/140, 110 00 Praha 1 – Nové Město   

 s nabídkovou cenou: 6.787.600,- Kč bez DPH 

 (8.212.996,- Kč s DPH) 

V Liberci dne  

ÍHO RAZÍTKA     Za zadavatele: .......................................... 

Tibor Batthyány 

primátor města 
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
                                                   

Rada města Liberce 
 

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

 
            DíkyČau s.r.o. 
            Táboritská 880/14 

130 00 Praha 3 
                  
                  
                  
 

 
 
 
Rada města Liberec na základě žádosti společnosti DíkyČau s.r.o., IČ 250 75 055, se sídlem 
Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 02741661, zastoupená na základě plné moci 
panem Robertem Mehrlem, v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. § 47 odst. 3 zákona 
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu následovně: 
 
v noci ze dne  30. 5. 2016 na den 31. 5. 2016 od 00:00 hodin do 06:00 hodin 
v noci ze dne  06. 6. 2016 na den 07. 6. 2016 od 00:00 hodin do 06:00 hodin 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Společnost DíkyČau s r.o., IČ 02741661, se sídlem Táboritská 14, Praha 3, zastoupená  na 
základě plné moci panem Robertem Mehrlem (dále jen „žadatel“), se obrátila na statutární 
město Liberec dne 2.5.2016 se žádostí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013. Žadatel 
ve své žádosti uvádí, že zajišťuje pro společnost Red Bull ČR pravidelná setkání obchodních 
zástupců, na kterých jsou představovány novinky na nadcházející sezónu. V letošním roce bylo 
pro toto setkání vybráno město Liberec, které vyhrálo celorepublikové hlasování veřejnosti o 
zastávku Red Bull Tour Bus a pro samotné setkání byl pořadatelem vybrán Liebiegův palác. 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  17.5.2016 
Vyřizuje / telefon:  Bc. Kuchtová/485 243 583  
Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne:       

R O Z H O D N U T Í 

Příloha usnesení č. 440/2016



 

S ohledem na skutečnost, že v době podání žádosti žadatel nebyl schopen určit přesný termín 
pořádání setkání, požádal o dva možné termíny, a to dne 30. května 2016 a dne 6. června 2016, 
přičemž pro pořádání akce využije pouze jeden termín. Součástí setkání, které se uskuteční od 
18 hod do 24 hod v prostorách terasy Liebiegova paláce, bude i živé vystoupení několika 
hudebních kapel. Žadatel se zavazuje včas informovat o pořádané akci a udělené výjimce 
rezidenty bydlící v přilehlé lokalitě. 
 
Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 

doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „Rada města Liberec, Rada Městského 

obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 

stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 
 
Rada města Liberec na své 10. schůzi konané dne 17. května 2016 žádost posoudila a vzhledem 
k posílení propagace města skrze celorepublikově známou společnost a ekonomickému 
významu akce ve formě pronájmu prostor v majetku města stanovila výjimku z doby nočního 
klidu tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
Udělená výjimka nezbavuje pořadatele akce povinnosti stanovené zejména v § 32 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Hluk z provozoven 
služeb a hluk z veřejné produkce hudby nesmí překročit hygienické limity upravené v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, prostřednictvím statutárního města Liberec. 
 
 
 
 
 
                                                                                               Tibor  B a t t h y á n y 
              primátor města 
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Smlouva o dílo 
 
 
Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem, 
ve věcech této smlouvy zastoupené PhDr. Mgr. Ivanem Langrem,  
náměstkem primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch  

(dále pouze objednatel) 

 
a 
 
Miroslav Kněbort,  

 
IČ: 40265145 
sídlo podnikání: 511 01 Karlovice – Radvánovice 97 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále pouze zhotovitel) 

 
 

I. Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo 
ve sjednané době. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
 
 

II. Dílo 
 

Dílem se dle této smlouvy rozumí zajištění a realizace kulturní akce Liberecký jarmark 2016, 
tj. stavba staročeského tržiště na nám. Dr. E. Beneše a příprava a realizace celodenního 
uměleckého programu v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - Navrhovaný rozpočet akce. 
 
 

III. Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za provedení díla bez  DPH činí 291.500 Kč (slovy: dvěstědevadesátjednatisícpětset) a 
včetně DPH 335.225 Kč (slovy: třistatřicetpěttisícdvěstědvacetpět) a je stanovena na základě 
rozpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy. Cena za provedení díla je částkou nepřekročitelnou, 
maximální a pevně stanovenou a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla ve 
sjednaném rozsahu. 
  

2. Cena za provedení díla bude uhrazena zhotoviteli ve dvou splátkách bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele č. 673887283/300, a to následovně: 

 
2.1.1. Objednatel se zavazuje uhradit první splátku ve výši 115.000 Kč nejpozději do 

10 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
první splátku nejdříve den následující po dni podpisu této smlouvy oběma stranami. 
 

2.1.2. Objednatel se zavazuje uhradit druhou splátku ve výši 220.225 Kč nejpozději do 
30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
druhou splátku nejdříve den následující po dni ukončení realizace díla. 
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3. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 
 
 

IV. Doba a místo provedení díla 
 

           Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat dne 11. června 2016 v čase od 9:00 do 22:00 hodin. 
 
 
 

V. Záruky a sankce 
 

1. Objednatel je oprávněn zrušit realizaci díla. V případě, že objednatel zruší realizaci díla, 
zavazuje se zhotoviteli uhradit skutečně proinvestované náklady na základě předložených 
dokladů nejpozději do 60 ti kalendářních dnů ode dne dodání předložených dokladů. 

 
2. V případě, že zhotovitel neprovede realizaci díla v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy, 

je povinen uhradit na účet objednatele č. úč. 4096302/0800, vedený u České spořitelny, a. s., 
s variabilním symbolem 5454315 (číslo smlouvy), částku ve výši první splátky, která mu 
byla zaplacena objednatelem dle čl. III odst. 2.1.1., tj. 115.000 Kč, a současně se zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 
obě částky ve lhůtě do 10 kalendářních dnů po plánovaném termínu realizace díla uvedeném 
v čl. IV této smlouvy.  

 
3. V případě, že zhotovitel nedodrží požadovaný časový rozsah programu dle čl. IV této 

smlouvy o více jak 1 hodinu, tzn. v případě zpoždění se zahájením či předčasného ukončení 
programu o více jak 1 hodinu, a to z důvodů na straně zhotovitele, je tento povinen uhradit 
objednateli na účet č. úč. 4096302/0800, vedený u České spořitelny, a. s., s variabilním 
symbolem 5454315 (číslo smlouvy), smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých), a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů po plánovaném termínu realizace díla 
uvedeném v čl. IV této smlouvy. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele nebo objednatele s úhradou jakýchkoliv částek dle této 

smlouvy je tento povinen uhradit objednateli nebo zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

VI. Jiná ujednání 
 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k řádnému 
provedení díla. 
 

2. Objednatel se zavazuje na své náklady zajistit následující podmínky pro realizaci díla: 
prostory nám. Dr. E. Beneše, prostory šaten a WC pro účinkující a trhovce, dopravní výjimky 
a omezení v souladu s akcí, odběr a přípojná místa elektrické energie, úklid prostor 
souvisejících s akcí, místa pro parkování organizátorů, umělců a trhovců, pořádkové 
zabezpečení akce, zdravotnický a požární dohled, propagaci akce, instalaci vlajek a praporů 
na budově radnice a sloupech veřejného osvětlení. 

 
3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené v souvislosti s prováděním díla 

všemi osobami a subjekty (včetně dodavatelů zhotovitele) podílejícími se na provádění 
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předmětného díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy, stejně tak jako za škody způsobené 
svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, objektů, prostranství, inženýrských 
sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
4. Za tímto účelem je zhotovitel povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou 

pojistnou smlouvu platnou na pojištění škod způsobených zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny, a to minimálně 
ve výši 1.000.000 Kč. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 
náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. Zhotovitel předložil pojistnou 
smlouvu objednateli před podpisem této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy.  

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

 
6. Objednatel si vyhrazuje právo koordinování průběhu realizace díla ve spolupráci se 

zhotovitelem. 
 

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1 - Liberecký jarmark 2016 /navrhovaný 
rozpočet akce/, ze dne 5. 5. 2016, a příloha č. 2 - Pojistná smlouva  

 
 
 

VII. Závěrečná ujednání 
 

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 
stvrzují svými podpisy. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 

stejnopisu. 
 

3. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

 
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

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

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

6. Uzavření této smlouvy schválila rada města Liberec usnesením č. x/2016 ze dne x 2016. 
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V Liberci dne:                                                       V Liberci dne: 
 
Za objednatele                                          Za zhotovitele 
 
 
 
 
…………………………………..        ……………………………………… 
PhDr. Mgr. Ivan Langr                   Miroslav Kněbort 
náměstek primátora                 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

  
č. CJ MML 075253/16 

 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního 

ruchu, kultury a sportu 
číslo bankovního účtu:   1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec, Rumjancevova 1362/1, PSČ 460 53 
IČ:     000 83 194 
zastoupená:    Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu:   38231461/0100, vedeného u KB, a.s. Liberec 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ../2016 ze dne 26. 5. 2016. 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

II. 
Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 200.000,00 Kč (slovy: 
Dvěstětisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování nákupu 
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knihovního fondu (akvizice) pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci v roce 
2016. 

 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku. 

III. 
Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2017 
na účet poskytovatele č. 1089692/0800, a variabilním symbolem (IČ příjemce). 

3. V případě vrácení celé dotace nebo její části je příjemce povinen informovat 
poskytovatele dotace o tomto kroku neprodleně e-mailem dotčenému odboru, s nímž tuto 
smlouvu uzavřel. 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 38231461/0100, vedeného u KB, a.s. 
Liberec do 20 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 
byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

 
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, 
která byla podpořena poskytovatelem. 
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3. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
4. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2017 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí 
vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté 
částky. 
 
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie hlavní knihy. Poskytovatel je v případě potřeby 
oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 
 
c) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 
10 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy. 
 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 kalendářních dnů od okamžiku 
vzniku ZMĚNY informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 
identifikace příjemce (zejména změna názvu, změna sídla, zánik živnostenského 
oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na níž se dotace poskytuje i o všech 
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.  

6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 

VI. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání 
dotace, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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VII.  
Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a)  při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 3 a 5 této smlouvy, odvod za 
 porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
 
b)  při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace maximálně o 30 dnů činí odvod 
 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 
 
c)  při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace o více jak 30 dnů činí odvod 
 100% z poskytnuté dotace. 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele.  

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopisu. 

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

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. …/2016 ze dne 26. 5. 2016. 

 
 

V Liberci dne: V Liberci dne: 

Příloha usnesení č. 442/2016



Příloha č. 2 

Smlouva KVK nákup knih  CJ MML 075253/16                       Stránka 5 z 5 
 

 
Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
___________________________ _______________________ 
Ing. David Pastva Mgr. Blanka Konvalinková 
vedoucí odboru cestovního ruchu,  ředitelka 
kultury a sportu 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

  
č. CJ MML 095722/16 

 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Davidem Pastvou, vedoucím cestovního ruchu, 

kultury a sportu 
číslo bankovního účtu:   1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec, Rumjancevova 1362/1, PSČ 460 53 
IČ:     000 83 194 
zastoupená:    Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu:   38231461/0100, vedeného u KB, a.s. Liberec 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ../2016 ze dne 26. 5. 2016. 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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II. 
Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 1.400.000,00 Kč (slovy: 
Jedenmiliónčtyřistatisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování 
provozu 6 poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016 takto: 
 

Pobočka KVK Liberec Příspěvek v Kč 

Vesec 375 700 

Kunratická 359 700 

Ruprechtice 290 000 

Rochlice 93 200 

Machnín 85 100 

Králův Háj 196 300 

Celkem příspěvek v Kč 1 400 000 

 
 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku. 

 

III. 
Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2017 
na účet poskytovatele č. 1089692/0800, a variabilním symbolem (IČ příjemce). 

3. V případě vrácení celé dotace nebo její části je příjemce povinen informovat 
poskytovatele dotace o tomto kroku neprodleně e-mailem dotčenému odboru, s nímž tuto 
smlouvu uzavřel. 
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IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 38231461/0100, vedeného u KB, a.s. 
Liberec do 20 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 
byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

 
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, 
která byla podpořena poskytovatelem. 

 
3. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
4. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2017 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí 
vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté 
částky. 
 
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie hlavní knihy. Poskytovatel je v případě potřeby 
oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 
 
c) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 
10 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy. 
 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 kalendářních dnů od okamžiku 
vzniku ZMĚNY informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 
identifikace příjemce (zejména změna názvu, změna sídla, zánik živnostenského 
oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na níž se dotace poskytuje i o všech 
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.  

6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby 
s likvidací. 
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VI. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu 
s účelem poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání 
dotace, tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

 

VII.  
Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 
a)  při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 3 a 5 této smlouvy, odvod za 
 porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b)  při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace maximálně o 30 dnů činí odvod 
 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 
c)  při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace o více jak 30 dnů činí odvod 
 100% z poskytnuté dotace. 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele.  
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VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopisu. 

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

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. …/2016 ze dne 26. 5. 2016. 

 
 

 
 
V Liberci dne: V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
 
 
 
___________________________ _______________________ 
Ing. David Pastva Mgr. Blanka Konvalinková 
vedoucí odboru cestovního ruchu,  ředitelka 
kultury a sportu 
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PR/OSCR 1/16 
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

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

v platném znění (dále jen zákon) 
 

 
Liberecký advent 

 
 

Zadavatel veřejné zakázky 
 

 
 
 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
a ve věcech zadávání této zakázky PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora 

 
 
 

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá: 
Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

duben 2016 
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Preambule 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci 
výběrového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však 
zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona. 
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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 zadavatele:  https://zakazky.liberec.cz/ 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je PhDr. Mgr. Ivan 
Langr, náměstek primátora pro  školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky je Ing. David Pastva, vedoucí odboru 
cestovního ruchu a sportu, tel: +420 485 243 136, e-mail: pastva.david@magistrat.liberec.cz   

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky je Ing. Alena Bláhová, vedoucí oddělení 
veřejných zakázek, tel. +420 485 243 499, e-mail: blahova.alena@magistrat.liberec.cz 
  

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění akce „Liberecký advent“ a jeho 
doprovodného kulturního programu od první adventní neděle do 23. 12. v letech 2016-2020. 

Součástí zakázky jsou průběžné konzultace v sídle zadavatele. Zadavatel předpokládá 
6 dvouhodinových konzultací za 1 kalendářní rok s  vítězným uchazečem soutěže v průběhu 
realizace díla v sídle zadavatele (nad rámec běžné komunikace v elektronické nebo jiné podobě 
na dálku). Předložený harmonogram akce a výsledná podoba akce (koncepce) na aktuální rok 
bude konzultována se zadavatelem 

II. 1. Požadavky na pořadatele akce 

Zadavatel od vybraného uchazeče (pořadatele akce) požaduje: 

• zajištění vánoční tržnice a prodejců v prodejních celodřevěných stáncích (počet stánků 
nejméně 35 ks) 

• zajištění pódia pro konání kulturního programu o rozměrech minimálně 6x4 m pro 
účinkující po dobu konání akce.   

• vypracování koncepce akce pro rok 2016, která bude odpovídat níže specifikovaným 
náležitostem a následně bude tvořit povinnou součást nabídky a od roku 2017 bude vždy 
do července příslušného roku předložena koncepce na aktuální rok. 

• zajištění kulturního programu bude odpovídající rozsahu a charakteru akce, tedy 
vánočních trhů, tj. zajištění jednak komponovaného programu živých a doprovodných 
vystoupení a rovněž dalšího kulturního doprovodného programu po celou dobu konání 
akce, nejméně vždy v rozsahu 2 hodiny/7 dní v týdnu (ve všední dny v odpoledních 
hodinách), vyjma 2., 3. a 4. adventní neděle v roce 2016, v ostatních letech včetně těchto 
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adventních nedělí. Veškerá povolení v rámci MML zajistí odbor cestovního ruchu, 
kultury a sportu. 

• zajištění, a všechny úkony s tím související, jednotné výzdoby a osvětlení stánků, kašny, 
pódia, radnice, vánočního stromu (strom zajistí město Liberec) a dalších vhodných 
doprovodných atrakcí, které musí odpovídat charakteru akce a budou uvedeny v návrhu 
programu. Výzdoba vánočního stromu bude obsahovat min. 70 ks denních ozdob a 1 ks 
světelného řetězu (LED min. 3,500 kusů žárovek) na strom. Pro výzdobu radnice se 
předpokládají světelné převisy na 5 balkonech radnice a případně další vánoční 
osvětlení v jednom barevném tónu.  

• zajištění vánoční tržnice, přičemž zaměření nabízeného sortimentu zboží stánků bude 
na tradiční vánoční produkty, prodej vánočních stromů a ostatní produkty dárkového 
charakteru či zboží řemeslné nebo ruční výroby (adventní věnce, svícny, vánoční 
ozdoby, rukodělné výrobky, keramiku, tradiční občerstvení – svařené víno, cukroví, 
vánočka atp.), příp. jiné vhodné zboží. Bude zde taktéž zastoupení alespoň 1 stánku s 
ukázkou řemeslné výroby po celou dobu konání tržnice. Na tržnici budou minimálně 
dva stánky zdarma pro liberecké charitativní a dobročinné organizace po dobu 
minimálně 3 dny. Snahou bude též zapojení regionálních výrobců. Celý koncept bude 
postaven tak, aby koncepčně a vizuálně zapadal do celého projektu. Teplé nápoje se 
budou prodávat v hrnečcích (na vratnou zálohu) nebo kelímkách jednotného vánočního 
motivu.  

• zajištění ozvučení, technické podpory, tematické hudby v průběhu konání akce a 
zajištění elektrické energie v rámci provozu vánoční tržnice pro energeticky náročné 
akce (příkon el. energie - 63A) 

• zajistit min. 4 ks stolků na občerstvení a min. 2 ks mobilních WC. 

• celkově zajistit v prostorách akce průběžnou úklidovou službu (včetně zimní údržby 
v závislosti na klimatických podmínkách) každý den tak, aby prostředí akce zůstávalo 
čisté a přístupné veřejnosti. 

• během průběhu celé akce požadujeme přítomnost odpovědného pracovníka na místě 
konání.  

II. 2. Minimální požadavky na podobu programu 

Součástí zakázky bude především rozsvícení stromu vč. doprovodného kulturního programu 
(v rozsahu min. 2 hod.), a to první adventní neděli a zajištění programu Mikuláše před radnicí. 

Ostatní doprovodný program akce se bude uskutečňovat zejména v rozmezí cca od 15 hod – 
18 hod (ve všední dny) minimálně 2 hodiny/7 dní v týdnu vyjma 2., 3., a 4 adventní neděle 
v roce 2016, v dalších letech včetně těchto adventních nedělí. 

 

II. 3. Předpokládaná hodnota 

 
Celková předpokládaná cena: 100.000 Kč bez DPH za kalendářní rok 
     500.000 Kč bez DPH za 5 let  

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

 
 

III. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení výběrového řízení 

Zahájení přípravných prací akce (oslovování účinkujících, oslovování prodejců apod.): 
do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o pořadatelství adventních trhů 

 
Předpokládaný termín zahájení akce první adventní neděle  
Předpokládaný termín zakončení akce 23. 12. 
Zakázka je vypsána na 5 let od roku 2016 do roku 2020. 

 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

• Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného 

prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 

zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

• Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, 

čl. 3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů 

dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za 

neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 

• Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, 

budou tyto dokumenty zadavatelem uznány. 

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

V. 1. Základní kvalifikační předpoklady  

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

V. 2. Profesní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: 
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• Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

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

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

V. 3. Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:  

Uchazeč předloží seznam obdobných akcí– pořádání akcí charakteru jako např. 
Velikonoce, Advent, Jarmark apod., které pořádal v uplynulých 5 letech. 

Uchazeč předloží seznam obdobných akcí v následujícím členění: 
- název obdobné akce; 
- obsahovou náplň akce; 
- doba konání akce; 
- finanční hodnota zakázky v ceně bez DPH a 
- název objednatele a kontakt na objednavatele (pro možnost zadavatele ověřit si údaje 

obsažené v seznamu 
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem 
(seznamem v požadovaném členění) alespoň 2 akce podobného rozsahu, a to v objemu min. 
95.000 Kč s DPH za jednotlivou zakázku, realizované uchazečem v uplynulých 5 letech.  

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

V. 4. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

• Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté 

kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený 

překlad do českého jazyka. 

• Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 

starší než 90 kalendářních dnů.  

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

veřejným zadavatelem, použije se obdobně ustanovení § 51 odst. 4 zákona.  

• V případě společné nabídky bude postupováno obdobně dle § 51 odst. 5 a 6 zákona.  

• Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude 

z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.   

 

VI. POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž:  
 
1. Koncepce Libereckého adventu pro rok 2016v minimálním požadovaném členění: 
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č. 1 Vizuální identita stánku 
- uchazeč popíše či doloží podobu stánků (jednotnost většiny stánků z počtu 35 ks  – 

výzdoba, tvar, velikost, barva, odolnost vůči nepříznivému počasí) v počtu min. 35 ks 
č. 2 Adventní tržnice 
- uchazeč popíše či doloží podobu adventní tržnice (rozmístění stánků na náměstí, 

případně části z nich v ulici 5. května před OC Plaza s ohledem na druh prodávaného 
zboží, zahrnutí prodejců regionálních výrobků, zahrnutí prodeje zboží s vánoční 
tématikou, zahrnutí min. dvou stánků pro liberecké charitativní a dobročinné 
organizace, zahrnutí ukázky lidových řemesel 

- rozmístění stánků, stolků na občerstvení, podia a mobilních WC bude graficky 
zakresleno do plánku náměstí (viz příloha č. 7 ZD) a doplnění o slovní popis (případné 
umístění dalších stánků v ulici 5. května bude blíže popsáno). 

č. 3 Kulturní doprovodný program akce 
- uchazeč popíše či doloží počet vystoupení během akce, množství programů pro děti, 

časové rozpětí programu, návaznost programu na vánoční tématiku 
č. 4 Technické zajištění akce 
- uchazeč popíše řešení připojení elektrické energie v souladu s platnými právními a 

jinými závaznými technickými normami, technické zajištění podia, návrh techniky 
potřebné k hudební produkci, rozměr podia 

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

zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na 
přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení 
uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný 
subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 ZD). 

3. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace 
a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších 
informací, které souvisejí s výběrovým řízením (viz příloha č. 4 ZD). 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

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 nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH 
platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být 
zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 
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Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré 
související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.  
 
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny 
nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 
 
Součástí nabídkové ceny je také jednorázová odměna za poskytnutí licence k využití autorských 
práv v rozsahu uvedeném v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 
Cena uvedená na titulním listě musí být shodná s cenou uvedenou v návrhu smlouvy.  

 

VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o pořadatelství adventních 
trhů, který je zpracován ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz 
příloha č. 3 ZD) a který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a 
v plném rozsahu, kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči 
(zhotoviteli), ceny díla a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

Návrh smlouvy o pořadatelství adventních trhů musí být podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující 
způsob jednání.  

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

VIII. 1. Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o pořadatelství adventních trhů. 

VIII. 2. Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o pořadatelství adventních trhů.  

 

IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

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

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky bodovací 
metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení seřazenými v sestupném pořadí 
podle jejich významu: 

č. 1 Adventní tržnice   váha 30% 
č. 2 Doprovodný program akce  váha 30% 
č. 3 Podoba stánků   váha 20% 
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č. 4 Technické zajištění akce  váha 10% 
č. 5 Nabídková cena   váha 10% 

Dílčí hodnocení 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.  

Pro kritéria (kritéria č. 1 - 4), která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí 
nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé 
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího 
kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.  

Výchozím podkladem pro hodnocení kritérií č. 1 – 4 bude uchazečem zpracovaná koncepce.  

Ad č. 1  Adventní tržnice 

- v rámci tohoto kritéria bude hodnocena podoba adventní tržnice (rozmístění stánků na 
náměstí, případně části z nich v ulici 5. května před OC Plaza s ohledem na druh 
prodávaného zboží, zahrnutí prodejců regionálních výrobků, zahrnutí prodeje zboží 
s vánoční tématikou, zahrnutí min. dvou stánků pro liberecké charitativní a dobročinné 
organizace, zahrnutí ukázky lidových řemesel 

Ad č. 2 Doprovodný program akce 

- v rámci tohoto kritéria bude hodnocen počet vystoupení během akce, množství 
programů pro děti, časové rozpětí programu, návaznost programu na vánoční tématiku 

Ad č. 3 Podoba stánků 

- v rámci tohoto kritéria bude hodnocena (jednotnost většiny stánků z počtu 35 ks  – 
výzdoba, tvar, velikost, barva, odolnost vůči nepříznivému počasí) v počtu min. 35 ks 

Ad č. 4 Technické zajištění akce 

- v rámci tohoto kritéria bude hodnoceno řešení připojení elektrické energie v souladu 
s platnými právními a jinými závaznými technickými normami, technické zajištění 
podia, návrh techniky potřebné k hudební produkci, rozměr podia 

Pro číselně vyjádřitelné kritérium – nabídková cena, pro které má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria (kritérium č. 5) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Při hodnocení rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, 
pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty. 

Celkové hodnocení  

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek 
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných 
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek 
tak, že jako nejúspěšnější nabídka bude stanovena ta, která dosáhla nejvyšší hodnoty.  

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí 
nabídek pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou 
či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky 
získaly shodné bodové hodnoty. 
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X. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 
výběrového řízení a končí dnem xx. xxxxxxx 2016 v x:00 hodin.  

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

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

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

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

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

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

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

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 
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D. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení (viz příloha č. 2 ZD) 
E. Návrh smlouvy 
F. Koncepce Libereckého adventu pro rok 2016 (viz bod VI. ZD) 
G. Čestná prohlášení (viz bod VI. ZD) 
H. Přílohy (nepovinné) 

 

X. 1. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne xxxxxxxxx 2015 v xxxxxxx hod. na adrese 
zadavatele (budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, x. patro, zasedací místnost 
č. xxxx. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který 
podal nabídku. 

X. 2. Zadávací lhůta 

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

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

XI. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné 
dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK 
(https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na 
adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být doručena nejpozději 4 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem dodavatelům a zároveň 
budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

XII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

• Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

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

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

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

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

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

• Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky. 

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

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

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

• Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

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

 
 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

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

PhDr. Mgr. Ivan Langr, v. r. 
náměstkem primátora 
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Smlouva o pořadatelství adventních trhů 

 

Statutární město Liberec  

Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 

Zastoupené ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora 

Se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

(dále jen „objednatel“) 

a 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

(dále jen „pořadatel“) 

 

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto  

Smlouvu o pořadatelství adventních trhů 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Čl. 1  

Účel smlouvy a základní vymezení závazků smluvních stran 

(1)Tato Smlouva je uzavírána za účelem konání tradičních adventních trhů v podobě, 

rozsahu, době a na místě sjednaném touto Smlouvu (dále též jako „Akce“) 

(2) Objednatel má v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, zájem na realizaci tradičních adventních trhů na pozemku parc. č. 5752 

Liberec v k.ú. Liberec (náměstí Dr. E. Beneše), jehož je současně vlastníkem.  

(3) Pořadatel se zavazuje k uspořádání Akce, a to na vlastní náklad a vlastní odpovědnost, vždy 

jedenkrát do roka v termínech specifikovaných v dalších ustanoveních této Smlouvy. Uspořádáním 

Akce se rozumí její kompletní organizace a realizace její přípravy, průběhu, technických a 

programových aktivit Akce, včetně zajištění souvisejících technických služeb, kulturního programu a 

dalších doplňkových atrakcí. Výnosy získané z poskytnutí prodejních míst na trzích a z dalších činností 
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pořadatele v rámci pořádání Akce v souladu s touto Smlouvou náleží výlučně pořadateli. Veškeré 

náklady pořadatele spojené s pořadatelstvím Akce podle této Smlouvy jdou k tíži pořadatele. 

Č. 2 

Cena a platební podmínky 

1) Cena za plnění předmětu této smlouvy byla sjednána dohodou smluvních stran na základě 

nabídky pořadatele ze dne …… podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Liberecký advent“ a činí za jeden kalendářní rok: 

 

cena bez DPH                                       ………………………… Kč 

DPH                                                        ………………………… Kč 

cena s DPH                                           …………………………. Kč 

2) Tato cena je maximální, nevýše přípustná, platná po celou dobu realizace smlouvy. Cena 

zahrnuje veškeré náklady pořadatele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení Akce včetně všech rizik a vlivů během provádění smlouvy. Zahrnuje též veškeré 

poplatky či odměny za poskytnutí licencí k využití autorských práv souvisejících se 

zajištěním Akce. 

3) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

4) Cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě pořadatelem vystavené celkové 

faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Cenu 

bude pořadatel fakturovat vždy k 31.12. příslušného roku vždy po akci. Faktura pořadatele 

– daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

zákona 235/2004 Sb. v platném znění. 

 
Čl. 3  

Doba trvání smlouvy, konání Akcí, místo plnění 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od data podpisu smlouvy do 31.12. 2020  s termínem 
Akce vždy od první adventní neděle do 23.12. příslušného roku. 
Od roku 2017 vždy k 15. červenci příslušného roku předloží pořadatel objednateli ke schválení  
koncepci akce „Liberecký advent“ na příslušný rok. 
Místem plnění této smlouvy je náměstí Dr. E. Beneše v Liberci, případně z části v prostoru ulice 5. 
května před OC Plaza 
 

 

Čl. 4 

Povinnosti pořadatele a požadavky na podobu a organizaci Akce 

(1) Z hlediska zajištění tržního provozu je pořadatel v rámci svého závazku povinen na vlastní 

náklady a vlastní odpovědnost zejména vykonat tyto činnosti: 
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a) Zajistit plný provoz Akce; provozem se rozumí především zajištění prodeje zboží a poskytování 

služeb v prodejních celodřevěných stáncích, a to v počtu nejméně 35 stánků jednotného vzhledu a 

nejméně 2 stánky zdarma pro liberecké charitativní a dobročinné organizace po dobu minimálně 

3 dny za rok. 

b) Zajistit jednotnou otevírací dobu všech stánků, a to nejméně  od 10:00 do 19:00, u stánků pro 

ukázky a prodej řemeslné tvorby nejméně od 12:00 do 16:00 v pracovní den a od 10:00 do 19:00 

v den pracovního volna, konec otevírací doby může 23. 12. nastat i dříve, nejdříve však ve 12:00, u 

stánků s gastronomickým sortimentem a u stánků s prodejem vánočního punče nejdříve v 15:00 

hodin; otevírací doba však nesmí po celou dobu konání Akce počínat dříve než v 10:00 hodin a 

nesmí končit později než ve 22:00 hodin,  

c) Zajistit, že zboží a služby nabízené ve stáncích bude odpovídat charakteru Akce, tj. že bude 

prodáváno zboží vánočního a dárkového charakteru či zboží řemeslné nebo ruční výroby, podíl 

stánků s občerstvením může tvořit nejvýše 1/3 z celkového počtu stánků, pořadatel je povinen 

dbát na kvalitu a kulturu prodeje občerstvení tak, aby v nabídce byly významně zastoupeny 

kulinářské zajímavosti a krajové speciality, přičemž celkový gastronomický sortiment musí být 

zaměřen na severočeskou a českou kuchyni; pořadatel je rovněž povinen dbát na kvalitu 

prodávaného svařeného vína, které musí být prodáváno do zálohovaných porcelánových hrnků, 

popř. do jiných vhodných nádob nebo kelímků, přičemž tyto musejí být opatřeny odpovídajícím 

vánočním motivem schváleným objednatelem. Prodávaným zbožím či poskytovanými službami 

nesmí být spodní prádlo, erotické zboží, zbraně a jakékoliv jiné zboží či služby, jejichž prodej či 

nabízení by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, 

d) Zajistit jednotnou podobu většiny stánků včetně štítů a tabulí, stejně jako jednotný navigační 

systém, výzdobu a osvětlení stánků, přičemž tyto musejí odpovídat charakteru Akce, umístění 

stánků na místě pořádání Akce musí být zorganizováno pokud možno tak, aby zadní strany stánků 

zůstaly skryty, s tím, že případné viditelné zadní strany stánků musejí být překryty přiměřenou 

výzdobou odpovídající charakteru Akce, podoba stánků s ohledem na možné nepříznivé počasí. 

e) Zajistit výzdobu historické radnice na nám. Dr. E. Beneše v Liberci v souladu s celkovou výzdobou 

trhů (min. světelné převisy na 5 balkonech) a současně zajistit výzdobu vánočního stromu i jeho 

osvětlení (min. 70 ks denních ozdob a 1 ks světelného řetězu LED s min. 3 500 kusů žárovek) a 

přívod elektrické energie; objednavatel zajistí v domluveném čase harmonogramu přívoz stromu 

f) Zajistit bezpečný odstup stánků od budov a jiných zařízení, stejně jako od podia, vánočního stromu, 

a části pozemních komunikací určených pro průjezd vozidel; odstup od kašny na náměstí Dr. E. 

Beneše, od vánočního stromu a od podia musí činit nejméně 5 metrů,  

g) Zpracovat rozložení stánků na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci, případně části ulice 5. května po 

dobu konání Akce, přičemž tento návrh je povinen předložit ke schválení objednavatelem a poté 

je povinen na své náklady zabezpečit realizaci režimu schváleného objednavatelem, včetně 

uvolnění pásu po obvodu dlažby pro režim zásobování prodejců při realizaci tohoto režimu 

postupuje pořadatel dle pokynů objednavatele a v úzké součinnosti s Městskou policií Liberec a 

dalšími dotčenými orgány; pořadatel je dále povinen ve spolupráci s objednatelem zajistit místo 

vyhrazené pro parkování vozidel subjektů účinkujících v rámci kulturního programu 

uskutečňovaného v rámci Akce, a to v blízkosti pódia nebo jiném místě s označením vozidel 

parkujících na těchto místech parkovacími kartami vydanými objednatelem; pořadatel seznam 

prodejců oprávněných k parkování podle tohoto odstavce, doplněný o SPZ vozidel, předá ještě 

před zahájením adventních trhů objednateli (SML), který je oprávněn ke kontrole naplňování 

tohoto ustanovení, pořadatel je také povinen zabránit tomu, aby prodejci parkovali v prostorech 

Příloha usnesení č. 445/2016



4 
 

za svými stánky nebo na jiných místech určených pro pořádání Akce, v závazných časech určených 

harmonogramem navážení a odvážení zboží však prodejci mohou parkovat na místech určených 

k tomu výše uvedeným režimem parkování schváleným objednavatelem, a to výlučně za účelem 

navážení a odvážení zboží a jen po dobu nezbytně nutnou k provedení této činnosti, nejdéle vždy 

do 8:00 před zahájením prodeje na vánoční tržnici, 

h) Zabránit tomu, aby bylo zboží umístěno či vystavováno mimo prodejní stánky nebo na stojanech, 

s výjimkou případů odsouhlasených objednavatelem 

i) Zabránit označování stánků cedulemi a nápisy „akce“, „sleva“, „výprodej“, „akční cena“, „slevová 

akce“ nebo jinými obdobnými označeními pro slevový prodej 

j) Upozornit prodejce lihovin a tabákových výrobků na dodržování povinností vyplývající 

z příslušných právních předpisů regulující prodej tohoto zboží (zejména §132 a násl. zákona č. 

353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů),  

k) Zajistit dovoz, montáž, opravy, úpravy, demontáž a odvoz mobiliáře potřebného k zajištění Akce, 

stejně jako zajistit organizaci dovozu, montáže, demontáže a odvozu stánků a jiných tržních 

zařízení prodejců a dále zajistit organizaci navážení zboží do stánků; vjezd a parkování vozidel 

pořadatele a prodejců za účelem splnění povinnosti pořadatele podle tohoto písmene musí být 

prováděn v souladu s příslušnými dopravními a jinými právními předpisy, přičemž objednatel 

poskytne pořadateli veškerou součinnost nezbytnou k získání příslušných povolení silničního 

správního úřadu či jiných orgánů vyžadovaných pro vjezd a parkování vozidel, jejichž užití je ke 

splnění povinnosti pořadatele podle tohoto písmene nutné a o jejichž vydání se pořadatel zavazuje 

požádat; objednatel, jakožto vlastník dotčené pozemní komunikace, současně poskytne svůj 

souhlas, bude-li ho k vydání povolení třeba, vozidla těžší než 5 tun mohou být užita pouze před 

zahájením a po skončení Akce k navážení, montáži, demontáži a odvozu zařízení a mobiliáře 

použitých na Akci, a to vždy nejvýše jedno takové vozidlo současně; pro úpravy a opravy v průběhu 

Akce (např. elektrikář, havárie) mohou být pořadatelem užívána pouze vozidla do 3,5 tun; dovoz, 

montáž, demontáž a odvoz mobiliáře a zařízení stejně jako navážení a odvážení zboží do a ze stánků 

prodejci je pořadatel povinen zorganizovat tak, aby nebylo nepřiměřeně zasahováno do běžného 

provozu na pozemních komunikacích s tím, že navážení a odvážení zboží do a ze stánků prodejci 

během adventních trhů, může být prováděno pouze v časech určených harmonogramem 

sjednaným předem s objednatelem, tedy (6:30-08:00) a (19:00-21:00)  

l) Zajistit připojení stánků a jiných zařízení použitých na Akci na elektrickou energii v souladu 

s platnými právními a jinými závaznými technickými normami, zajistit ozvučení, technickou 

podporu, tematickou hudbu v průběhu konání Akce 

m) Zajistit instalaci pódia a jeho osvětlení, techniku potřebnou k provozu včetně hudební aparatury a 

ozvučení na pódium; při umístění pódia v rámci místa konání Akce je pořadatel povinen dbát určení 

místa dle pokynů objednatele, podium bude o rozměrech min. 6 x 4 m, bude situováno na náměstí 

Dr. E. Beneše, Instalace pódia bude uskutečněna nejpozději v první adventní neděli před 

rozsvícením stromečku, včetně instalace jeho osvětlení a elektroinstalace.  

n) Zajistit kromě osvětlení tržiště a pódia těž výzdobu kašny a osvětlení kašny na náměstí Dr. E. Beneše 

v Liberci. Vánoční strom zajistí objednavatel a po dodání na místo akce veškeré povinnosti 

s montáží, demontáží, výzdobou, osvětlením, spotřebou elektrické energie za provoz připadají na 

pořadatele, 

o) Organizovat slavnostní zahájení Akce, jejíž součástí je rozsvícení stromu, 

p) Zajistit souhlas či vyjádření jiných orgánů, jsou-li tyto nezbytné, a informovat všechny další orgány 

(např. Policie ČR, hasičský záchranný sbor, aj.), vyžadují-li to právní předpisy nebo je to žádoucí 
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s ohledem na zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví, majetku, veřejného pořádku či jiných 

statků. 

(2) Pořadatel je povinen uvést v předložené koncepci do 15. července příslušného roku v  souladu 

s výše uvedenými ustanoveními konkrétní podobu stánků (jednotnost většiny stánků v počtu 35 ks – 

výzdoba, tvar, velikost, barva, odolnost vůči nepříznivému počasí), navrhovaný rozsah záboru 

veřejného prostranství pro adventní tržnici (rozmístění stánků na náměstí s ohledem na druh 

prodávaného zboží, zahrnutí prodejců regionálních výrobků, zahrnutí prodeje zboží s vánoční 

tématikou, zahrnutí min. dvou stánků pro liberecké charitativní a dobročinné organizace, zahrnutí 

ukázky lidových řemesel), Kulturní doprovodný program akce (počet vystoupení během akce, množství 

programů pro děti, časové rozpětí programu, návaznost programu na vánoční tématiku), Technické 

zajištění akce (řešení připojení elektrické energie v souladu s platnými právními a jinými závaznými 

technickými normami, technické zajištění podia, návrh techniky potřebné k hudební produkci, rozměr 

podia, osvětlení historické radnice, motiv použitý na hrnečcích či kelímcích, ve kterých bude horký 

nápoj podáván, navrhnout konkrétní podobu, výzdobu a osvětlení pódia, kašny, navrhnout režim 

parkování na náměstí Dr. E. Beneše po dobu konání Akce, navrhnout harmonogram návozu a odvozu 

zboží prodejci včetně určení závazných časů, v nichž tato činnost může být prováděna, stejně jako 

navrhnout harmonogram dovozu, montáže, demontáže a odvozu mobiliáře a prodejních a jiných 

zařízení použitých na Akci včetně pódia a osvětlení. Skutečnosti podle předchozí věty podléhají 

schválení ze strany objednatele). 

(3) Pořadatel je oprávněn za účelem splnění závazků podle této Smlouvy pronajímat nebo jinak 

přenechat k užívání tržní místa na Akci jednotlivým prodejcům, a to vlastním jménem a na vlastní účet. 

Poskytnutí prodejního místa v takto uzavíraných smlouvách musí být omezeno výlučně na dobu trvání 

Akce podle Smlouvy, přičemž pořadatel je současně povinen vyloučit možnost podnájmu či přenechání 

poskytnutého místa třetím osobám. 

(4) Z hlediska zajištění čistoty a veřejného pořádku je pořadatel v rámci svého závazku povinen na 

vlastní náklady a vlastní odpovědnost zejména 

a) zajistit umístění a údržbu veřejných mobilních toalet na Akci, a to nejméně 2 ks mobilních toalet 

pro veřejnost, pro prodejce budou k dispozici toalety v prostoru radnice, 

b) zajistit zřetelnou navigaci k veřejným toaletám,  

c) zajistit nepřetržitou přítomnost osob odpovědných za správu trhů a pořadatelské služby, 

d) zajistit průběžnou úklidovou službu tak, aby prostředí Akce zůstávalo čisté a přístupné veřejnosti; 

pořadatel je rovněž povinen zajistit každodenní komplexní úklid prostor Akce prováděný po 

skončení otevírací doby stánků; pořadatel je rovněž povinen zajistit pravidelné odklízení sněhu 

napadaného na veřejných prostranstvích, na nichž se Akce koná,  

e) zajistit, aby v prostorách konání Akce bylo po celou dobu jejího konání umístěno min. 20 ks 

kulatých dřevěných košů o objemu minimálně 10 l, včetně technického zařízení pro zastřešení 

kontejnerů na odpad; v případě, že v průběhu konání Akce vyjde najevo, že počet umístěných košů 

a kontejnerů na odpadky je nedostatečný, je pořadatel na výzvu objednatele povinen zajistit 

doplnění počtu přiměřených množstvím dalších košů a kontejnerů,  

f) zajistit každodenní průběžný sběr odpadků z umístěných odpadkových košů a rovněž zajistit odvoz 

odpadu z umístěných kontejnerů na odpad vždy bez zbytečného odkladu po jejich naplnění, 
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g) po skončení Akce zajistit ještě před předáním místa konání Akce zpět objednavateli odstranění 

znečištění dlažby na zabraném veřejném prostranství, stejně jako dalších zařízení objednatele zde 

umístěných (lavičky, dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení apod.), pokud má toto znečištění 

původ v provozu souvisejícím s Akcí. 

(5) Pořadatel je povinen uvést v souladu s výše uvedenými ustanoveními též technický popis a 

návrh umístění mobilních toalet, označit osobu správce trhu a osoby vykonávající pořadatelskou 

službu, navrhnout počet a umístění odpadkových košů a kontejnerů na odpad, stejně jako navrhnout 

plán úklidu a svozu odpadků. Skutečnosti podle předchozí věty podléhají schválení ze strany 

objednatele. 

(6) Z hlediska zajištění kulturního programu je pořadatel v rámci svého závazku povinen na vlastní 

náklady a vlastní odpovědnost zejména 

a) zajistit propagaci Akce ve spolupráci s objednatelem, čímž se rozumí povinnost zajistit v množství 

min. 100 ks A3, 70 ks A1, 150 ks A5 výrobu plakátů a letáků inzerujících Akci a jejich výlep (v rámci 

MHD ve spolupráci s objednatelem), dodat objednateli minimálně měsíc před započetím Akce 

reklamní banner umisťovaný na webové stránky města, minimálně 14 dní před akcí reklamní 

bannery či plachty, které budou vyvěšeny na vhodném místě v centru 

b) zajištění kulturního programu bude odpovídající rozsahu a charakteru akce, tedy vánočních trhů, 

tj. zajištění jednak komponovaného programu živých a doprovodných vystoupení během akce 

c) zajistit doplňkové atrakce odpovídající rozsahu a charakteru Akce,  

d) minimální požadavky na podobu programu: Zahájení kulturního programu - 5. 12. v 16 hod. 

program k příležitosti svátku sv. Mikuláše, akce „Rozsvícení vánočního stromu“ s doprovodným 

programem první adventní neděli, od první adventní neděle do 23. 12. zajištění kulturního 

doprovodného programu nejméně vždy v rozsahu 2 hodiny/7 dní v týdnu (ve všední dny 

v odpoledních hodinách), vyjma 2., 3. a 4 adventní neděle v roce 2016, v ostatních letech včetně 

těchto adventních nedělí.  

e) zajistit dodržování zákazu rušení nočního klidu a veřejného pořádku, zejména pak zajistit vhodné 

a přiměřené nastavení hlasitosti kulturního programu; při plnění této povinnosti je pořadatel 

povinen řídit se pokyny objednatele; 

f) bezodkladně oznámit objednateli všechny skutečnosti, které brání realizaci kulturního programu, 

sjednaného a schváleného s objednatelem a navrhnout případnou adekvátní náhradu; pořadatel 

je ke změně kulturního programu sjednaného s objednatelem oprávněn i bez souhlasu objednatele 

vždy v případě, že jeho realizace není možná anebo je možná jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, 

jež nelze za dané situace po pořadateli spravedlivě požadovat, a to vzhledem k okolnostem, které 

pořadateli v době sjednání kulturního programu nebyly známy a ani nemohly být pořadatelem 

rozumně předpokládány (např. úmrtí nasmlouvaného interpreta, živelné pohromy, občanské 

nepokoje, velmi nepříznivé povětrnostní podmínky apod.); na výzvu objednatele je pořadatel 

povinen doložit důvody jakékoliv změny programu, a to bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy 

objednatele, 

g) uhradit autorské poplatky příslušným organizacím (např. OSA) a učinit vlastním jménem a na 

vlastní účet další právní jednání, jejichž nezbytnost vyplývá z právních předpisů v oblasti 

autorského práva. 
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(7) Pořadatel je povinen předložit objednateli koncepci a v ní uvést v souladu s výše uvedenými 

ustanoveními a dalšími specifiky v této smlouvě též návrh konkrétního harmonogramu a kulturního 

programu Akce, včetně kulturního programu slavnostního zahájení akce, návrh doplňkových atrakcí 

Akce, jejich podoby a způsobu zajištění, stejně jako kalkulaci finančních prostředků investovaných do 

kulturního programu, doplňkových atrakcí a jejich zajištění objednateli. Celková hodnota 

doprovodného kulturního programu bude činit min. 300 000 Kč bez DPH ročně.  

(8) Pořadatel se zavazuje užít veřejné prostranství (čl. 1  odst. 2) výlučně za účelem sjednaným 

v této smlouvě (čl. 1. odst. 1) a nepřenechat jej k užívání třetí osobě, s výjimkou poskytnutí jednotlivých 

tržních míst ve smyslu odst. 3. Pořadatel nesmí provádět na poskytnutém veřejném prostranství, popř. 

na zařízení objednatele nacházejícím se na tomto místě nebo v jeho blízkosti (lavičky, květníky, 

dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení apod.), žádné změny a žádným způsobem tyto přesouvat 

či poškozovat (např. vrtat, vytrhávat nebo jinak narušovat dlažbu, přemisťovat), anebo na taková 

zařízení umisťovat plakáty nebo jiné reklamní prvky. Dodržování tohoto zákazu je pořadatel povinen 

zajistit též ve vztahu k prodejcům. Pořadatel se zavazuje důsledně chránit před znečištěním a 

poškozením též keramickou dlažbu nacházející se na místě konání Akce, zejména v okolí stánků 

s gastronomickým sortimentem a jimi používaných spotřebičů. 

(9) Pořadatel je povinen při své činnosti podle této Smlouvy dodržovat obecně závazné právní 

předpisy, včetně nařízení a vyhlášek statutárního města Liberec, tržní řád, ve znění pozdějších změn, a 

dále závazné technické předpisy, předpisy požární ochrany, předpisy upravující bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, živnostenskoprávní předpisy, předpisy o nakládání s odpady a další předpisy v oblasti 

ochrany životního prostředí a veřejného pořádku, stejně jako povolení či jiná rozhodnutí vydaná na 

základě těchto předpisů příslušnými správními nebo jinými orgány. Pořadatel je též povinen dohlížet 

na dodržování povinností vyplývajících z těchto předpisů ze strany prodejců a bezodkladně požadovat 

zjednání nápravy, dojde-li k jejich porušení. 

(10) Pořadatel je povinen kdykoli v průběhu Akce umožnit objednateli nebo oprávněným osobám 

vystupujícím jeho jménem výkon kontroly dodržování povinností podle této Smlouvy. 

(11) Pořadatel je při postupu podle této Smlouvy povinen se řídit kromě této Smlouvy též dalšími 

pokyny objednatele vydanými podle příslušných ustanovení této Smlouvy, popř. jinými přiměřenými 

pokyny objednatele vydanými v mezích vyplývajících z této Smlouvy, postupovat s odbornou péčí a 

v souladu se zájmy objednatele na úspěšném a hospodárném průběhu Akce. 

 

Čl. 5 

Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje 

a) předat pořadateli veřejné prostranství určené jako místo konání Akce (čl. 1 ods. 2) ve stavu 

způsobilém k užívání za účelem sjednaným touto Smlouvou, a to v souladu s čl. 3 a ve lhůtách 

tam stanovených, 

b) zajistit zázemí pro vystupující v prostorách radnice 

c) zajistit koupi a přívoz vánočního stromu na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci 
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d) zajistit 4 adventní koncerty konané mimo prostor náměstí Dr. E. Beneše 

e) projednat návrh jednotlivých Akcí a vyjádřit se k němu v souladu s čl. 2, 

f) zajistit v přiměřeném rozsahu zveřejnění a prezentaci Akce na oficiálních webových stránkách 

objednatele, a to dle podkladů dodaných pořadatelem, 

g) nevydat pro jiný subjekt souhlas vlastníka pozemní komunikace se smyslu § 25 odst. 1 zákona č 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k téže 

době a témuž místu, v nichž se Akce podle této Smlouvy koná, pokud by tím byl narušen účel této 

Smlouvy,  

h) svým jménem a na vlastní účet požádat věcně a místně příslušný silniční správní úřad o vydání 

souhlasu se zvláštním užíváním předmětných pozemních komunikací, na nichž se Akce uskuteční, 

i) zajistit pravidelnou pochůzku Městské policie Liberec (v prostorách Akce), a to nejméně jednoho 

strážníka jedenkrát během otevírací doby stánků. 

j) Spolupracuje při zajištění vyvěšení plakátů v MHD v rámci spolupráce s DPMLJ, a. s.  

 

Čl. 6 Sankce 

1) V případě prodlení pořadatele s realizací Akce oproti termínům uvedených v této smlouvě, 

je pořadatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

2) V případě porušení povinností pořadatele uvedených v čl. 4 odst. 6 písm. d) této smlouvy 

je pořadatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti.  

3) V případě porušení jakékoli jiné povinnosti pořadatele vyplývající z této smlouvy, je 

pořadatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 

4) Nebudou-li adventní trhy uskutečněny v rozsahu a náplni předpokládané touto smlouvou, 

je pořadatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 

5) Pořadatel se zavazuje mít po celou dobu platnosti této smlouvy sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu na plnění min. 300.000 Kč. 

 

Čl. 7 Ukončení smlouvy 

1) Před uplynutím sjednané doby může být tato smlouva ukončena  

a) dohodou smluvních stran 

b) písemnou výpovědí objednatele i bez uvedení důvodu s 3- měsíční výpovědní dobou, která 

začíná běžet od doručení výpovědi druhé smluvní straně 

c) písemnou výpovědí pořadatele z důvodu ztráty způsobilosti k provozování činnosti 

k předmětu této smlouvy s 3- měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet od doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. 

 

2) Nedojde-li k doručení výpovědi druhé smluvní straně (např. odepření přijetí, nezdržuje-li se na 

uvedené adrese), sjednává se, že výpověď je doručena 3. den ode dne jejího podání k poštovní 

přepravě s adresou registrovaného sídla druhé smluvní strany. 
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Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopisu.  
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. 

 
 
V Liberci dne:                
 
Za objednatele                                                           Za pořadatele  
 
 
………………………………………………….             …………………………………….. 
PhDr. Mgr. Ivan Langr 
náměstek primátora 
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Příloha č. 2 

Seznam oslovených uchazečů pro veřejnou zakázku „Liberecký advent“ 

 

 
 

 

Název  Identifikační 

číslo 

sídlo 

FIALA A SYN s. r. o.   

777 292 031 

fiala@atrakce-lunapark.cz 

02851075 

Štěchovice, Hlavní 

125 

ELSET, s. r. o.   

604 295 403 

elset@elset.cz 

 

25421727 

Liberec I-Staré 

Město, 

Masarykova 

455/34 

Miroslav Kněbort 

603 832 826 

sdruzeni.bohem@volny.cz 

 

40265145 

Karlovice, 

Radvánovice 97 

Marek Jiran 

732 726 586 

igproductioncz@gmail.com 

 

61565750 

 

Liberec I-Staré 

Město, Jiskrova 

1087/9 

Kulturní Olomouc o.p.s. 

604 573 598 

crhan.p@seznam.cz 

28596358 Kapucínská 117/6, 
779 00 Olomouc 

SLATR, s. r. o.  

602 661 912 

milanrezabek@seznam.cz 

26489686 Zvoncovitá 
1968/13, 155 00 
Praha 5 
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Příloha č. 3a 

   

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

  
 
 
___________________________________________________________________________ 

Zn.PR/OSCR 1/16 
 
 

J M E N O V Á N Í  
členů komise pro otevírání obálek 

 
podané v rámci zakázky malého rozsahu vypsané v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění 
 

„Liberecký advent“ 
Jmenovaní členové:  
 

1. Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
2. Mgr. Zuzana Kotrmanová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 
3. Renata Sobotková, referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 

 
Jmenovaní náhradníci: 
 

1. Ing. Jitka Strasserová, referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 
2. Jana Langová, DiS., referent oddělení městské informační centrum 
3. Bc. Barbora Celerýnová, referent oddělení městské informační centrum 

 
 
       
V Liberci dne  
 
 
 

.............................................................. 
PhDr. Ivan Langr 

náměstek primátora 
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Příloha č. 3b 

   

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

  
 
 
______________________________________________________________________________ 

Zn.:PR/OSCR 1/16 
 
 

J M E N O V Á N Í  
členů hodnotící komise 

podané v rámci zakázky malého rozsahu vypsané v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění 

 

„Liberecký advent“ 
 
Jmenovaní členové:  
 

1. Tibor Batthyány, primátor města 

2. PhDr. Ivan Langr, náměstek primátora 

3. Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 

4. Mgr. Zuzana Kotrmanová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 

5. Pavel Chmelík, tiskové oddělení a oddělení vnějších vztahů 

 

Jmenovaní náhradníci: 
 

1. Tomáš Kysela, náměstek primátora 

2. Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

3. Bc. Pavlína Kuchtová, pověřená vedoucí oddělení městské informační centrum 

4. Ing. Jitka Strasserová, referentka oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 

5. Jan Král, tiskové oddělení a oddělení vnějších vztahů 

 
Zadavatel zároveň hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3 zákona pověřuje posouzením nabídek z hlediska 
splnění kvalifikačních předpokladů.  
 
 
 
 
V Liberci dne …. 
 
 
 
 

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

PhDr. Ivan Langr, náměstek primátora 
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Příloha č. 1
(Tabulka č. 1)

Žadatel
Identifikační 

číslo 
Junák, 

Turistika

Sokol, 
masová TV, 
pravidelně 
soutěžící 

Tělesně 
postižená 
mládeže

Výše 
požadované 

dotace

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bodů ve skupině 1 5 7 170

1 AC Slovan Liberec 41328019 322 300 000 273 700

2 A-STYL z.s. 22754415 547 400 000 464 950

3
Badmintonový klub Technické univerzity v 
Liberci, z.s. 

1608193 108 130 000 91 800

4 Basketbalový klub Kondoři Liberec 27017052 146 358 000 124 100

5 BK VARIACE LIBEREC, z. s. 64039595 63 100 000 53 550

6 CYKLOFIT LIBEREC MTB TEAM 22751548 28 30 000 23 800

7 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec 3780171 17 35 000 14 450

8
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub 
Ruprechtice Liberec 

46747249 18 20 000 15 300

9 Erika Cháberová 74813650 108 80 000 91 800

10 FBC Liberec 27030873 417 1 500 000 354 450

11 FBC Panthers Liberec, z.s. 22819550 66 50 000 56 100

12 Fotbalový klub Krásná Studánka 46744461 29 30 000 24 650

13 Golf Club Liberec - Machnín 70811661 128 100 000 108 800

14 Gryf z.s. 1289276 82 100 000 69 700

15 Gymnasitka Liberec, z.s. 65100263 71 1 460 000 61 540

16 Jezdecký klub Liberec 46744533 17 109 230 14 450

17 JUDOCLUB LIBEREC 46748237 149 200 000 126 650

18 Junák - český skaut, přístav Maják z.s. 64039421 58 10 000 9 860

19
Junák - český skaut, středisko Mustang 
Liberec, z.s. 

46749896 99 40 000 16 830

20
Junák- český skaut, středisko Stopa Liberec, 
z.s.

46749861 43 20 000 7 310

21 Klub mládeže stolního tenisu Liberec 46747893 134 175 000 113 900

22 Kristián Koller 34 25 000 28 900

23 Liberecký tenisový klub 44224087 139 500 000 118 150

24 Mgr. Ilona Šulcová 11089661 144 2 200 000 124 780

25 MODERNÍ GAMNASTIKA LIBEREC,z.s. 46746072 72 70 000 61 200

26 Patriots Liberec, z.s 46749705 46 120 000 39 100

27
Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad 
Nisou 

64039242 66 80 000 56 100

28 SDH Karlinky 64039366 32 30 000 27 200

29
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - 
Sbor dobrovolných hasičů Machnín

65100204 30 40 000 25 500

30
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní 
Hanychov

46749969 35 35 000 29 750

31 SK Handisport Liberec, z.s. 46749284 197 230 000 234 430

32 SK Ještědská Liberec 70845697 66 60 000 56 100

33 SK KARATE SHOTOKAN LIBEREC,z. s. 70851450 146 1 1 500 000 125 290

34 SK Liberec Handball 26672936 165 150 000 140 250

35 Slavia Liberec orienteering, z.s. 22867449 68 55 000 57 800

36 Sokol Liberec 3-  Františkov 44225008 85 60 000 72 250

37 Sport Aerobic Liberec, z.s. 66112052 181 150 000 153 850

38 Sportovní Gymnastika Liberec, z.s. 70861374 60 170 000 51 000

Návrh správní rady SF na přidělení dotací v 1. kole roku 2016 na pravidelnou sportovní 
činnost dětí a mládeže 
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Příloha č. 1
(Tabulka č. 1)

Žadatel
Identifikační 

číslo 
Junák, 

Turistika

Sokol, 
masová TV, 
pravidelně 
soutěžící 

Tělesně 
postižená 
mládeže

Výše 
požadované 

dotace

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bodů ve skupině 1 5 7 170

39 Sportovní klub JEŠTĚD 64040577 182 1 150 000 155 890

40 Sportovní klub stolního tenisu Liberec 46745661 83 150 000 70 550

41
Sportovní klub VTJ Rapid Liberec 22736999 205 300 000 174 250

42 Sportovní plavecký klub Liberec, z.s. 70229791 210 450 000 178 500

43 Sumo klub - SUMÓ Liberec 26539071 24 30 50 000 29 580

44 ŠERM Liberec, z. s. 22715436 68 100 000 57 800

45 Taneční klub Koškovi, z.s. 66109884 58 95 000 49 300

46
Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, 
z. s.

46744282 317 7 000 000 269 450

47
Tělovýchovná jednota Dukla Liberec, z.s. 482421 126 970 000 107 100

48
Tělovýchovná jednota JUDO CLUB SAKURA 
LIBEREC

46747672 38 90 000 32 300

49 Tělovýchovná jednota Lokomotiva I, z.s. 483371 337 1 600 000 287 640

50
Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. 46744789 395 400 000 335 750

51
Tělovýchovná jednota Starý Harcov Liberec, 
z.s. 

46744151 30 50 000 25 500

52 TJ Desko Liberec, z.s. 46747231 63 50 000 53 550

53 TJ Lokomotiva Liberec 3 46747451 33 25 000 28 050

54 TJ Rochlice 524387 45 50 000 38 250

55 TJ Slovan Vesec, z.s. 46744681 250 250 000 212 500

56 TJ Sokol Doubí, z.s. 46744592 93 110 000 79 050

57 TJ Spartak Pavlovice 46746609 25 20 000 21 250

58 TJ VK Dukla Liberec, z.s. 46747001 140 400 000 119 000
59 Trampolíny Liberec, z.s. 22846221 238 230 000 202 300
60 TS Takt 69387940 344 280 000 292 400
61 USK SLAVIA LIBEREC,z.s. 46745980 92 100 000 78 200
62 VEM CAMARÁ CAPOEIRA LIBEREC, z.s. 26643588 170 150 000 144 500

63 Základní škola, Liberec, Česká 354 64040364 184 18 857 20 000

6 582 000

Mimo bodovací systém 
Okresní rada Asociace školních sportovních 
klubů v ČR Liberec 

72086084 200 000

Celkem k rozdělení v 1. kole roku 2016 6 782 000
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Příloha č. 1
(Tabulka č. 2)

Žadatel
Identifikační 

číslo 
Junák, 

Turistika

Sokol, 
masová TV, 
pravidelně 
soutěžící 

Tělesně 
postižená 
mládeže

Výše 
požadované 

dotace

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bodů ve skupině 1 5 7 170

1 Martina Mihočková 40 0

Celkem 0

Návrh správní rady SF na nepřidělení dotací v 1. kole roku 2016 na pravidelnou 
sportovní činnost dětí a mládeže 
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Příloha č. 1

(Tabulka č. 3)

Identifikační 
číslo/ datum 
narození

Výsledný 
průměr dvou 
hodnocení 

Celkové 
uznatelné 

výdaje projektu 

Výše 
požadované 

dotace
%

Návrh 
správní 

rady
%

Kč Kč Kč

1

A -STYL, z.s. 22754415 A-STYL SHOW 2016 95,00 401 500 90 000 22,41 80 000 19,92 technické zajištění prostor, pronájem 
sportoviště 

2

A-STYL, z.s. 22754415 BĚH NÁS BAVÍ 2016 100,00 436 000 80 000 18,34 75 000 17,20 startovací čísla, pronájem sportoviště

3
AC Slovan Liberec 41328019 Okresní přebor v atletice 75,00 3 730 2 200 58,98 1 800 48,25 rozhodčí, propagace, zpracování výsledků

4
AC Slovan Liberec 41328019 Liberecký půlmaraton a 

lidový běh 
70,00 7 355 3 000 40,78 1 600 21,75 rozhodčí, občerstvení, značící páska, 

propozice 

5
AC Slovan Liberec 41328019 Běh olympijského dne 2016 85,00 7 400 4 300 58,10 2 300 31,08 rozhodčí, občerstvení, zdravotní dozor, 

propozice

6

Badmintonový klub 
Technické univerzity 
v Liberci, z.s. 

1608193 24. ročník oblastních a 
klubových družstev žactva v 
badmintonu " O putovní 
liberecký pohár"

80,00 20 000 13 200 66,00 7 000 35,00 sítě na badminton, péřové badmintonové 
míče

7

Badmintonový klub 
Technické univerzity 
v Liberci, z.s. 

1608193 22. ročník Memoriálu Petra 
Sima v badmintonu - 
celostátní turnaje dospělých 

80,00 58 400 33 600 57,33 12 000 20,54 ošatné a stravné rozhodčím (za pátek, 
sobotu a neděli), péřové badmintonové 
míče, litografie plakátu, tisk plakátu, výlep 
plakátu 

8
Basketbalový klub 
Kondoři Liberec 

27017052 Summer camp Liberec 2016 80,00 92 090 22 090 23,98 10 000 10,85 pronájem tréninkových prostor, strava

9

CYKLOFIT 
LIBEREC MTB 
TEAM 

22751548 DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ 
MTB ZÁVOD 

80,00 24 000 16 000 66,67 10 000 41,66 výroba propagačních materiálů, materiál pro 
realizaci,  pronájem prostoru, energií, 
časomíra a ozvučení

10

Česká Freestyle 
Fotbalová Asociace 

26580420 Finálový večer Mistrovství 
světa ve Freestyle Fotbale 
2016 před libereckou radnicí 

75,00 670 000 240 000 35,82 150 000 22,38 pronájem stanů, podií a plotů, technicko 
propramová produkce

11

ČSS, z.s. -  
sportovně střelecký 
klub Liberec 

3780171 GP Liberec ve střelbě z 
malorážky 

75,00 22 700 10 500 37,43 8 000 35,24 terčový materiál, střelivo

Návrh správní rady SF na přidělení dotací ve 2. kole roku 2016 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

Žadatel Název akce

Účel dotace
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Příloha č. 1

(Tabulka č. 3)

Identifikační 
číslo/ datum 
narození

Výsledný 
průměr dvou 
hodnocení 

Celkové 
uznatelné 

výdaje projektu 

Výše 
požadované 

dotace
%

Návrh 
správní 

rady
%

Kč Kč Kč

Žadatel Název akce

Účel dotace

12

ČSS, z.s. -  
sportovně střelecký 
klub Ruprechtice - 
Liberec 

46747249 Liberecký střelecký den pro 
malé i velké 

80,00 14 500 10 000 31,04 7 000 48,27 terče, střelivo, diabolky

13

DE TOROS, o.s. 26564769 Pampuch - náborový turnaj v 
sálové kopané 

60,00 70 000 35 000 50,00 5 000 71,42 pronájem areálu, letáky a plakáty

14

EXTRÉMNÍ 
SPORTY, o.s. 

2481189 ARMY RUN 82,50 950 000 100 000 13,66 80 000 8,42 materiál na překážky, služby

15

FBC Liberec 27030873 Turnaj elévů a přípravek 85,00 47 000 29 700 63,19 24 000 51,06 balonky, technické zabezpečení akce, 
zdravotnický materiál, nájem haly, pronájem 
rehabilitace, grafická příprava tiskovin , 
výroba tiskovin, info tabule, zdravotnická 
služba, moderátor, distribuce plakátů do škol

16

FBC Liberec 27030873 Ukončení sezóny - den dětí 
2016

75,00 46 500 30 900 66,45 23 000 49,46 pořadatelský tým , zdravotnické vybavení , 
sportovní potřeby, technické zabezpečení 
akce, propagační materiály, pronájem haly, 
pronájem venkovních hřišť, rozhodčí, 
zdravotnická služba, moderátor

17

Golf Club Liberec - 
Machnín 

70811661 Golfová tour dětí a mládeže 
Libereckého kraje 

70,00 100 000 50 000 50,00 40 000 40,00 platba rozhodčím, platby startérům, 
recepčním, pronájem areálu

18

Gymnastika 
Liberec, z.s. 

65100263 Gymlib- LIBERECKÝ 
POHÁR 2016

85,00 30 800 15 000 48,70 11 000 35,71 rozhodčí, provozní a technické zajištění, 
papíry, čtvrtky, propisky, barva do tiskárny, 
štítky na poháry,emblémy, glavírování na 
štítky pohár, rytí na štíky medailí

19

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Zahájení sezony 
Multifunkčního 
volnočasového centra 

80,00 12 290 12 290 70,75 9 000 73,23 tisk plakátů, výlepová plocha, moderátor , 
zdravotník , kopírovací práce, koordinátor, 
pokladník, technické zajištění, grafické 
práce, fotograf
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20

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Memoriál Heleny Krásové - 
O pohár města Liberce 

85,00 35 046 35 046 37,51 30 000 85,60 kokardy , tisk plakátů A3, tisk plakátů A2, 
tisk vstupenek , výlepová plocha , lékařská 
služba, veterinární služba , autor parkuku, 
rozhodčí, hlavní rozhodčí , komisař na 
opracovišti, hlasatelka, výpočetní technika, 
sekretář závodu,  pokladník, koordinátor 
závodů, správce kolbiště, správce 
opracoviště, grafické práce, fotograf, 
reklamní spot

21

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Skokové závody Liberec 85,00 36 210 36 210 54,40 25 000 69,04 kokardy, tisk plakátů A3, tisk plakátů A2, 
výlepová plocha , tisk vstupenek , lékařská 
služba, veterinární služba, autor parkuru, 
rozhodčí, hlavní rozhodčí, komisař na 
opracovišti, hlasatelka, výpočetní technika , 
sekretář závodu, pokladník, koordinátor 
závodů, správce kolbiště, správce 
opracoviště, grafické práce, fotograf, 
reklamní spot

22

JUDOCLUB 
LIBEREC 

46748237 Červnový nábor juda 85,00 19 900 13 900 69,84 10 000 50,25 náborové letáky, velkoplošný plakát , 
náborové plakáty, pronájem tělocvičny, 
pronájem zvuku, fotograf, pronájem šatny

23

Julius Jankovič 17.12.1976 Disgolfový turnaj Vesec 
Letní 2016

85,00 99 250 45 000 45,34 45 000 45,34 pronájem areálu Vesec , pronájem plotů a 
příslušenství , zapůjčení disků pro veřejnost, 
lektoři pro veřejnost , zapůjčení košů pro 
turnaj

24

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec 

46747893 Mini-Open 2016 85,00 29 600 18 500 62,50 13 500 45,60 organizace na místě , rozhodčí, švihadla, 
míčky, pronájem prostor 

25

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec 

46747893 Krajský bodovací turnaj 
mládeže 

80,00 20 000 13 500 79,41 9 500 47,50 rozhodčí, míčky,  nájem prostor

26
Liberecký tenisový 
klub 

44224087 Mistrovství republiky 
mladších žáků 

85,00 145 000 30 000 28,67 30 000 20,68 osobní náklady, tenisové míče, rozhodčí

27
Liberecký tenisový 
klub 

44224087 Mezinárodní tenisový turnaj 
Svijany Open 

100,00 2 300 000 100 000 4,30 100 000 4,34 výstavba tribun 
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28

Mgr. Ilona Šulcová 11089661 Roztančíme Liberec 2016 82,50 100 000 70 000 70,00 55 000 55,00 pronájem ozvučovací techniky , doprava a 
instalace techniky, mzda zvukaře, pronájem 
světelné techniky , pronájem jeviště, 
doprava a instalace jeviště

29

MODERNÍ 
GYMNASTIKA 
LIBEREC, z.s. 

46746072 Jarní závod v sestavách 
moderní gymnastiky 

82,50 16 200 8 100 50,00 6 000 37,00 technické zabezpečení, nájem tělocvičny, 
rozhodčí, činovníci

30

MODERNÍ 
GYMNASTIKA 
LIBEREC, z.s. 

46746072 Májový závod 85,00 16 200 8 100 50,00 6 000 37,00 technické zabezpečení, nájemné tělocvičny, 
rozhodčí, činovníci

31

Občanské sdružení 
D.R.A.K. z.s. 

26636328 2. ročník Sportujeme s 
D.R.A.Kem 

87,50 43 100 37 100 86,08 20 000 46,40  občerstvení, moderování akce, nájem 
bowling dráhy 

32

Okresní rada 
Asociace školních 
sportovích klubů ČR 
Liberec 

72086084 Okresní liga škol 2016 95,00 50 000 34 000 68,00 20 000 40,00 rozhodčí, pronájem sportovišť služby - 
Český červený kříž 

33

Parkinson-Help, z. 
s. 

22754059 Sportovní den parkinsoniků 
v Liberci 

90,00 25 460 17 500 69,00 10 000 39,27 technické zabezpečení, koloběžky, 
zdravotnický dozor

34

Parkinson-Help, z. 
s. 

22754059 Sportovní pobyt parkinsoniků 60,00 12 000 12 000 100,00 8 000 66,66 technické zabezpečení, souprava na 
petanque, zdravotnický dozor

35
Plochá dráha v AČR 71207520 Semifinále Mistrovství  100,00 466 648 100 000 21,42 100 000 21,42 ostrana / pořadatel, nákup služeb 

36

RUN IN COLORS, 
s.r.o. 

4485793 RUN IN COLORS 2016 60,00 1 900 000 190 000 10,00 90 000 4,73 barvy , obsah startovních balíčků, bannery, 
vlajky, plachty, správa webu, propagace, 
doprava, úklid, doprovodný program, mobilní 
WC, mobilní oplocení, podium + ozvučení, 
moderátor + DJ, fotografové a kameramani, 
asistentky, brigádníci, ostatní režie a náklady 

37

S group Sport 
Facility 
Management

44568118 Hravé prázdniny se Sport 
Parkem Liberec 

100,00 289 500 50 000 17,27 40 000 13,81 odměny lektorům, stravování, kampaň - 
propagace akce  zajištění služeb od klubů, 
výroba a tisk triček pro děti
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38

SDH Karlinky 64039366 Karlinský H-faktor 80,00 27 500 19 000 69,09 15 000 54,54 el. materiál,úprava areálu, ozvučení soutěže

39

SDH Karlinky 64039366 Pohár TFA 85,00 26 000 18 000 69,23 12 000 46,15 sada stoptlačítka , stan k časomíře, 
pronájem areálu , zdravotní služba, 
ozvučení atd. 

40

Senior fitnes, z.s. 22724770 Den zdraví se Senior fitnes v 
Liberci 

75,00 40 900 20 000 48,89 20 000 48,89 spotřební materiá), pohonné hmoty - 3 
auta,odměny instruktorů na ŽL, pronájem 
prostoru, propagace akce, propagace akce v 
tisku, pitný režim

41

SH ČMS- Sbor 
dobrovolných 
hasičů Horní 
Hanychov 

46749969 Sportovní odpoledne s hasiči 
- jednorázová soutěžní, 
náborová a propagační akce 

90,00 25 718 16 000 52,09 12 000 46,65 propagační materiál , materiálové 
zabezpeční - přístřešek zakrytí časomíry, 
vytyčovací materiál , materiální zabezpečení - 
nafta , materiálové zabezpečení - drobné 
papírenské potřeby, propagační materiál - 
datové nosiče, materiálové zabezpečení - 
záznamové zařízení CP PLUS, oprava terčů 

42

SK KARATE 
SHOTOKAN 
LIBEREC, z. s.

70851450 Jednorázové náborové a 
propagační akce 

60,00 25 000 15 000 60,00 9 000 36,00 propagace, propagační materiály, pronájem

43

SK Liberec 
Handball

26672936 Mezinárodní házenkářský 
turnaj Mega Mini Liberec 
2016

95,00 220 000 60 000 27,27 60 000 27,27 rozhodčí, stravování, ubytování

44

SK Liberec 
Handball

26672936 Liberecké školní ligy 
miniházené 

87,50 34 000 20 000 58,82 18 000 52,94 rozhodčí na turnajích, pořadatelé, pronájem 
haly

45

Spolek Pouliční 
Basketbal

3109101 Ball Up Liberec 2016 52,50 64 000 28 000 43,75 10 000 15,62 pronájem prostor, pronájem basketbalových 
košů, zdravotník, rozhodčí 

46

Sport Aerobic 
Liberec, z.s. 

66112052 1. kolo Poháru federací - 11. 
ročník 

95,00 228 749 50 000 21,85 40 000 17,48 odměny pracovníkům, akreditce, výsledky, 
pronájem haly a příslušenství,doprava, 
montáž/demontáž závodní podlahy , plakáty - 
tisk, plakáty -  výlep, výsledkový servis, 
ozvučení, zdravotní dozor

Stránka 5 z 8

Příloha usnesení č. 446/2016



Příloha č. 1

(Tabulka č. 3)

Identifikační 
číslo/ datum 
narození

Výsledný 
průměr dvou 
hodnocení 

Celkové 
uznatelné 

výdaje projektu 

Výše 
požadované 

dotace
%

Návrh 
správní 

rady
%

Kč Kč Kč

Žadatel Název akce

Účel dotace

47

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec 

46745661 Mezinárodní turnaj mládeže 87.50 21 300 13 200 61,97 10 000 46,94 rozhodčí, nákujp míčků, ceny na turnaje, 
cena na turnaj, pronájem prostor

48

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec 

46745661 Hrajeme pin-pong! 82,50 67 447 32 750 48,55 25 000 37,06 míčky , reklamní trička s potiskem, další 
reklama ,roll-up, reklamní banner, letáky A4 
a A5 , tvorba informační brožury 

49

Sumo kub - SUMÓ 
Liberec 

26539071 Propagační akce Sambo 
/Judo spojená s náborem 
nových členů 

57,50 55 000 40 000 72,72 15 000 27,27 nájem prostor, nájem techniky 

50
ŠERM Liberec, z.s. 22715436 Ještědský pohár 2016 70,00 58 000 30 000 43,10 20 000 34,48 lepící pásky, plakáty, pronájem techniky 

51

Tělovýchovná 
jednota BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC, z.s. 

46744282 O POHÁR BÍLÉHO TYGRA 
2016

62,50 61 850 40 000 64,67 30 000 48,50 rozhodčí , zdravotní dozor, pořadatelská 
služba, led pronájem, pronájem šaten, 
pronájem mantinelů 

52

Tělovýchovná 
jednota BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC, z.s. 

46744282 TYGR CUP 2016 87,50 65 732 40 000 60,85 30 000 45,63 rozhodčí , zdravotní dozor,pořadatelská 
služba , led pronájem, pronájem šaten

53

Tělovýchovná 
jednota BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC, z.s. 

46744282 Červnové bruslení s Tygrem 87,50 27 400 15 000 54,74 11 000 40,14 náborové letáky, pronájem ledu, pronájem 
šaten, pronájem zvuku, zdravotnická služba

54

Tělovýchovná 
jednota Dukla 
Liberec, z.s. 

482421 Nábor nových členů do 
oddílu saní 

75,00 27 800 19 000 68,34 14 000 50,35 pronájem startovacích madel, zpracování  
videoprojekce, pořadatelská služba, 
lékařská služba, pronájem saní, pronájem 
areálu, pronájem tělocvičny, obsluha 
videoprojekce

55

Tělovýchovná 
jednota Dukla 
Liberec, z.s. 

482421 Hledáme talenty - nábor 
nových členů 

95,00 7 295 5 000 68,54 5 000 68,54 švihadla , vytyčovací mety, frekvenční 
žebřík, překážky, výroba letáků, diplomů, 
zdravotní služba

56

Tělovýchovná 
jednota Dynamo 
Liberec, z.s. 

46747176 Veřejné lukostřelecké dny 
pro děti a mládež 

70,00 9 000 7 000 77,78 7 000 77,77 letáky, terče, materiál na terčovnice, 
spotřební lukomateriál

57

Tělovýchovná 
jednota Lokomotiva 
I, z.s. 

483371 Turnaj v basketbale žen 82,50 14 100 8 500 7 000 49,64  rozhodčí odměny, pomocní rozhodčí
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58

Tělovýchovná 
jednota Lokomotiva 
I, z.s. 

483371 Memoriál Pavla Šimičky - 36. 
ročník 

87,50 13 100 9 000 8 000 61,06 pronájem hrací místnosti, pronájem 
výpočetní techniky, zpracování výsledků, 
odměna rozhodčím 

59

Tělovýchovná 
jednota Lokomotiva 
I, z.s. 

483371 Liberecký míček - turnaj 
minižactva v házené 

92,50 15 700 9 000 57,32 5 000 31,84 pronájem výpočetní techniky, rozhodčí

60

Tělovýchovná 
jednota Lokomotiva 
I, z.s. 

483371 Turnaj v basketbale dívek 
ročníku 2003 a mladších 

92,50 9 000 5 400 60,00 4 600 51,11 zápisy, rozhodčí odměna, pomocní rozhodčí 

61

Tělovýchovná 
jednota Lokomotiva 
I, z.s. 

483371 Turnaj starších žaček v 
házené 

85,00 22 000 14 000 63,63 12 000 54,54 rozhodčí, pořadatele, pronájem haly

62

Tělovýchovná 
jednota Lokomotiva 
I, z.s. 

483371 Kvalifikační turnaje v 
basketbale juniorek a 
kadetek 

95,00 10 000 6 000 60,00 5 500 55,00 zápisy, rozhodčí, pomocní rozhodčí

63

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec, z.s.

46744789 Jarní cena Slavie v plavání 80,00 49 350 35 350 71,63 25 000 50,65 technické zabezpečení, pronájem bazénu, 
rozhodčí, zdravotní péče

64

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec, z.s.

46744789 Ještědský pohár kadetů a 
žáků ve volejbalu 

80,00 25 560 17 060 66,74 10 000 39,12 ukazatel skóre, vozík na míče, ceny - trička, 
pronájem tělocvičny, pronájem tělocvičny, 
rozhodčí

65

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec, z.s.

46744789 Letní Open Centra Babylon 
turnaj v šachu pro mládež r. 
narození 1998 a mladších 

60,00 60 000 35 000 58,33 20 000 33,33 technické zajištění, školní bulletin, pronájem 
vitríny, šachové video, pronájem sálu, 
rozhodčí

66

TJ VK Dukla 
Liberec, z. s. 

46747001 1. část Mistrovství České 
republiky mladších žaček 

72,50 31 650 31 650 100,00 27 152 85,78 kancelářské potřeby, pásky, zdravotní 
potřeby, míče, trika pořadatel, technické 
zabezpečení, zdravotní službba, účetní, hl. 
pořadatel, propagace, rozhodčí, 
zapisovatelé 

67

TOM LIVE 
CENTRUM, s.r.o. 

28709314 FLOOR FEST 2016 80,00 50 000 25 000 50,00 20 000 40,00 pronájem areálu, odměna sudím, propagace 
akce

68

TOM LIVE 
CENTRUM, s.r.o. 

28709314 NOČNÍ 7BOJ DVOJIC 2016 85,00 60 000 20 000 33,33 15 000 25,00 pronájem areálu, propagace akce, rozhodčí
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69

Trampolíny Liberec, 
z.s. 

22846221 Závod o skokana Liberce 85,00 27 500 14 900 54,18 14 000 50,90 pronájem haly, zdravotní dozor, technické 
zajištění, podium, židle, stoly

70

TS TAKT Liberec 69387940 TAKT nábor 83,00 23 650 10 800 45,66 9 180 38,81 propagace, tisk, materiál - samolepky, 
balonky, náplň do tiskárny, papír, materiál - 
samolepky, balonky , pronájem tělocvičny , 
pronájem šatny 

71
TS TAKT Liberec 69387940 Prapagace taneční skupiny 

TAKT Liberec 
85,00 76 800 43 000 55,98 36 550 47,59 administrativa, instalace, výroba, výlep A4 

72

TS TAKT Liberec 69387940 22. SHOW (celovečerní 
představení)

100,00 239 560 64 000 26,71 50 000 20,87 doprava (500), látka opona (1.500), 
administrativní potřeby (500), nákup DVD 
(500), ohňostroj (500), moderace (5.000), 
spot - rozhlasová reklama (5.000), zvuková 
technika (15.000), nájem (10.500), 
propogace - výlep (12.000), tisk (4.500), 
kamery - přenos, záznam (1.000), 
identifikační systém (1.000), spot - přenos 
reklamy (500), host (1.000), telefon (5.000)

73

Zoologická zahrada 
Liberec, 
příspěvková 
organizace 

79651 Závody dračích lodí "O zlaté 
rouno" 

85,00 61 000 39 000 63,93 30 000 49,18 pronájem lodí (27.000), pronájem vodáckých 
vest (2.000), vytyčení tras, zpracování dat 
(6.500), pronájem ozvučení(3.500)

CELKEM 10 500 040 2 492 346 1 836 682
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1

SH ČMS- Sbor 
dobrovolných 
hasičů Horní 
Hanychov 

46749969 Závod požárnické 
všestrannosti TFA

0,00 21 495 15 070 70,10 0 0,00 materiál na vytyčení, propagace a tisk 
materiálu, materiální zajištění, startovací 
zařízení, fotobuňka štafety , materiální 
zajištění - diplomy, fotobuňka pro útok

Celkem 0,00

 Návrh správní rady SF na nepřidělení dotací ve 2. kole roku 2016 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce

Žadatel Název akce

Účel dotace

Stránka 1 z 1
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
ZE SPORTOVNÍHO FONDU NA PODPORU PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ ČINNOSTI 

DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu  
číslo bankovního účtu: 4376822/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace ze Sportovního fondu dle programu Pravidelná sportovní 
činnost dětí a mládeže. 
 
 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na podporu 
pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, která je organizována v rámci sportovních klubů, 
jednot apod., v období od 1.1.2016 do 31.12.2016.           
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3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

  
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, nejpozději 

do  31.12.2016, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací ze Sportovního fondu. Z poskytnuté dotace nelze hradit 
následující výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 
vyúčtování a závěrečné zprávy o podpořené sportovní činnosti dle čl. V odst. 4 této smlouvy na 
účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se změny jména/názvu 

příjemce, právní formy, statutárního orgánu, osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla/ 
bydliště, zánik podnikatelského oprávnění, zánik příjemce, změna kontaktních údajů – osob, 
telefonního a emailového spojení, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách 
dozvěděl.  

 
2. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují k podpořené 

sportovní činnosti, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Sportovní činnost je 
podpořena Sportovním fondem.“ 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz.  
 

3. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 
s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
4. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31.1.2017 předložit poskytovateli písemnou zprávu o 

podpořené sportovní činnosti a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 
 

5. Zprávu o podpořené sportovní činnosti s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem 
propagace poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli 
prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné 
lhůtě doručí oba dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci programů 
Fondu - odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. 

 
6. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na pravidelnou sportovní činnost a 
případně o vrácení nepoužitých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí 
vztahovat k dotované činnosti a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů 
nejsou vyžadovány. V případě pochybností si poskytovatel může kopie dokladů zanesených do 
vyúčtování dotace vyžádat. Vyúčtování dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za 
projekt (statutární zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v 
organizaci (např. účetní). Je-li žadatelem fyzická osoba, tak pouze touto osobou.  

 
7. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

 
 

VI. Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých 
byla dotace poskytnuta. 
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2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, 
zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i po 
dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, 

a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 3 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

podpořené sportovní činnosti maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace 
(minimálně však 2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
podpořené sportovní činnosti o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

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

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce právnické 

osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 
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V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

Ing. David Pastva 
vedoucí odboru cestovního ruchu,  
kultury a sportu       
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
ZE SPORTOVNÍHO FONDU NA AKCE 

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu  
číslo bankovního účtu: 4376822/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace ze Sportovního fondu dle Programu ……. na realizaci projektu 
specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
 
 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) za účelem 
realizace projektu ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) dle 
specifikace uvedené v žádosti o dotaci. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, nejpozději 

do  ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací ze Sportovního fondu. Z poskytnuté dotace nelze hradit 
následující výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 
vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet 
poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu, 

identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje 
(např. změny v časovém plánu či termínu projektu, změnu místa konání projektu, zrušení projektu, 
ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního orgánu, 
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osoby odpovědné za realizaci projektu, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského oprávnění, 
zánik příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a to nejpozději 
do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  
 
 

2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 
projektu předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru 
cestovního ruchu, kultury a sportu, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu 
centru, e-mail: mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 

pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen 
Sportovním fondem.“ 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz.  
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 
s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 
 

7. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem propagace 
poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli prostřednictvím 
elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné lhůtě doručí oba 
dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci programů Fondu - odboru 
cestovního ruchu, kultury a sportu. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a případně o vrácení 
nepoužitých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí vztahovat k dotovanému 
projektu a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. 
V případě pochybností si poskytovatel může kopie dokladů zanesených do vyúčtování dotace 
vyžádat. Vyúčtování dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za projekt (statutární 
zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v organizaci (např. účetní). 
Je-li žadatelem fyzická osoba, tak pouze touto osobou.  

 
9. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
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VI. Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých 
byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, 
zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i po 
dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, 

a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 
2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

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

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
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tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce právnické 

osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

Ing. David Pastva 
vedoucí odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu      
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

TABULKA č. 1

poř.

č.

HODN. 

č.
Žadatel, IČ (dat. nar.) Název projektu

Výsledný 

průměr 

dvou 

hodn.

Celkové uzanetelné 

výdaje projektu

Požadavek 

žadatele
%

NÁVRH 

DOTACE
% účel dotace

1 (02)
Knihkupectví a antikvariát 

Fryč, IČ 03226701

Pouliční umění a živá kultura 

pořádaná Knihkupectvím Fryč 2016
87,5 84 000 42 000 50 37000 44

mzdy hl. organiz. a pořadatelů, honorář 

učinkujících, aparatura - zapujčení , 

propagace - Svátek hudby, propagace - 

Dny poul.um., propagace sezóna poul. 

Um., honorář - zvukař, honorář - hlavní 

hosté

2 (01)
IQLANDIA o.p.s., IČ 

25444565
Science on the beach 81,0 62 000 49 000 79 40000 64,5

lektor 1, lektor 2, koordinátor, řidič, 

science show, workshop (W1) - Kaviár z 

coly, W2- Amarouny, W3 - Jogurtové 

sféry, W5 - Daktyloskopie, W6 - 

Chromatografie, W7 - Neviditelný 

inkoust, W8 - kapalný dusík

146 000 91 000 --- 77 000 ---  zůstatek 5.1 po rozdělení = 203 000 Kč 

"Živá kultura"    program 5.1 (alokace 280 000 Kč)

"Živá kultura" (alokace 280 000 Kč)Program 5.1 - Souhrn údajů

 Zůstatek 203 000 Kč programu 5.1 převeden do programu 5.2 =  konečný zůstatek programu 5.1 = 0 Kč

16.5.2016
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

TABULKA č. 2

poř.

č.

č. 

hodnoc

ení

Žadatel Název projektu

Výsledný 

průměr 

dvou 

hodn.

Celkové uzanetelné 

výdaje projektu

Požadavek 

žadatele
%

NÁVRH 

DOTACE
% účel dotace

1 (30)
Spolek "Zachraňme kino 

Varšava", IČ 22609768
KINO ŽIJE 2. ročník! 98,5 150 000 49 000 33 48 000 32

výstava fotografií, hudební vystoupení - 

O band, hudební vystoupení Bezceler, 

dobový tábor, přednášky, taneční 

vystoupení, zvučení 

2 (27)
Sdružení TULIPAN, z.s. , IČ 

26672472
TULIFEST 2016 97,5 60 000 29 000 48 28 000 47

DPP koordinátor, DPP moderátor, tonery 

- cartridge, materiál na workshopy, 

nájemné prostor a techniky, propagace, 

náklady na natočení CD, ozvučení 

festivalu

3 (09)
Hudební mládež ČR, z.s., IČ 

41692535

"Duhová bouře 2016" - 26. festival 

Hudební mládeže ČR v Liberci
97,0 253 900 49 000 19 48 000 19

honoráře, lektorné, technické 

zabezpečení, organizační zabezp. 

Produkce, stavba pódií + pronájem, 

letáky a festivalové tiskoviny, plakáty 

(návrh, tisk), distribuce letáků

4 (52) Banán, z.s., IČ 03390306 KI-NO Liberec 96,0 139 800 42 000 30 40 000 29
odměny produkce, nákup práv k 

promítání filmů

"Kulturní projekty"    program 5.2 (alokace 400 000 Kč)

navýšen o zůstatky programů 5.1, 5.3 a 5.4 (celkem o 616 000 Kč)

16.5.2016
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

5 (19)
Ladislav Haidl, dat. nar. 

23.02.1964
ZÁMEK ŽIJE! 95,0 94 800 46 400 49 44 000 46

pronájem pódia, pronájem zastřešení 

pódia, pronájem zvukové techniky, 

pronájem mobilní WC, noční ostraha 

techniky, pronájem mobiliář, doprava, 

motáž, demontáž, dozor v budovách

6 (24)

Oblastní galerie Liberec, 

příspěvková organizace, IČ 

00083267

Muzejní noc pod Ještědem 2016 

(program v budově Oblastní galerie 

Liberec)

95,0 27 400 13 500 49 13 000 47

kolečka - deska Coplast, výtvarné 

potřeby, pohádka - Naivní divadlo, 

vystoupení - Takt Liberec, vystoupení 

Fireshow Jbc, Jan Myšák - tv spot

7 (05)
Bohemia Cantat Liberec, 

z.s., IČ 26622378

Mezinárodní festival sborového zpěvu 

Bohemia cancat Liberec 2016
94,0 1 050 000 49 000 5 46 000 4 propagace, ost.služby - tech. zajištění

8 (15)
Knihkupectví a antikvariát 

Fryč, IČ 03226701

Kulturní večery v Knihkupectví Fryč 

2016
93,5 88 980 44 490 50 42 000 47

honoráž personál, výtvarný materiál 

dílničky, honorář učinkujících, honorář 

divadel, honorář dílny, zvukař, 

aparatura, propagace 

9 (11)
Ing. Vít Suchomel, 

30.06.1975
Majáles Liberec 2016, 16. ročník 93,0 65 000 31 000 48 29 000 45

pronájem podia na hlavní scéně, 

ozvučení hlavní scény, ozvučení vedlejší 

scény, honoráře všem učinkujícím, výlep 

plakátů, plakáty, letáčky

10 (28)
Severočeské muzeum v 

Liberci, IČ 00083232
Muzejní noc pod Ještědem 2015 92,0 21 000 13 000 62 12 000 57 hudební vystoupení, módní přehlídka

11 (18)
Kulturní klub Sever o. s., IČ 

22875760
Ještědská Odysea 2016 89,5 213 000 49 000 23 44 000 21

pronájem sociálních zařízení, pronájem 

zvuku, pronájem stanů, prnájem podíí, 

úklid a odvoz odpadků, propagační 

materiály, honorář vystupujících I, 

honorář vystupujících II, honoráž 

vystupujících III.

12 (54)
Kruh přátel Severáčku, IČ 

46744134
Jarní koncerty SEVERÁČKU 2016 89,5 87 640 49 930 57 45 000 51

tisk a výlep plakátů, tisk programů, 

pronájem divadla, pronájem kostela, 

doprava praktikáblů

16.5.2016
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016
(TABULKY č. 1 - 8)

13 (31)
Spolek přátel Ostašova, IČ 

22849840

Ostašovské poutní slavnosti s 

připomínkou bitvy u Liberce 2016
89,0 90 000 44 000 49 39 000 43

výstava fotografií, hudební vystoupení - 

O band, hudební vystoupení Bezceler, 

dobový tábor, přednášky, taneční 

vystoupení, zvučení 

14 (32)
Základní škola, Aloisina 

výšina 642, IČ 65100280

Výšinka zpívá díla českých autorů 

20.století - festival
89,0 60 000 29 000 48 26 000 43 pronájem sálu, instrumentální doprovod

15 (17)

Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, příspěvková 

organizace, IČ 00083194

Do knihovny za kulturou 87,5 49 000 39 000 80 34 000 69
koncert, divadelní představení Cylindr, 

scénické čtení Listování, Karel IV.

16 (33)

Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace, IČ 

00079651

Čarodejnice v Lidových sadech 87,5 40 250 18 450 46 16 000 40

materiál na výrobu dekorací, barvy na 

výrobu dekorací, led pásky+zdroj, UV 

zářivka, vystoupení hudební skupiny, 

moderování průvodu a zahájení, 

vystoupení artistické skupiny 

17 (04)
ARCHA 13 o.p.s, IČ 

22891161
Bitva u Liberce 1757 87,0 605 000 49 000 8 43 000 7

pracovní listy, informační bannery, 

pronájem areálu, dopravní zajištění - 

značení, pódium

18 (35)
Židovská obec Liberec, IČ 

44224371

Oprava dvou pískovcových pomníků 

na Židovském hřbitově
87,0 11 858 9 478 80 8 000 67 kamenosochařské práce

19 (16)

Komunitní středisko 

KONTAKT Liberec, 

příspěvková organizace, IČ 

27336751

Svatováclavský koncert 86,0 11 580 8 000 69 7 000 60 pronájem kostela, hudební vystoupení

20 (06)

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ Libereckého 

kraje, o. p. s, IČ 26593980

Modrý slon 2016 (11. ročník 

celostátní soutěže)
85,5 110 000 30 000 27 26 000 24

vybavení, propagace, propagace, 

propagace

21 (25)
Pěvecký sbor Ještěd, IČ 

70582599

Stabat Mater - Koncert pro Petra 

Pálku 
85,5 89 621 42 000 47 36 000 40

pronájem kostela, výlep plakátů 14 dní, 

honoráž sbor a orchestr DFXŠ, honoráž 

sólista -alt

22 (53)
Mozayka Jedličkův ústav, IČ 

02492318
Zahradní slavnost 84,5 16 000 12 800 80 11 000 69

ozvučení akce, Lessyho Woheň, Ovčie 

Kiahne, Divadlo

23 (03)
Adam Steinbauer, dat. nar. 

02.12.1994
Pro jednoho jelena navíc 83,0 54 000 22 000 41 18 000 33

kostýmy, dekorace, propagace, 

ubytování

16.5.2016
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

24 (29)

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Horní Hanychov, IČ 

46749969

56-tý ročník oslav Filipojakubské noci 

spojený se soutěží dětí s hasičskou 

tématikou

82,5 21 877 16 000 73 13 000 59
elektrická energie, tisk a propagace 

materiálu

25 (14)
Kalendář Liberecka spol. s r. 

o., IČ 28739841 
S rodinou do Vesce 82,0 129 000 44 000 34 36 000 28

hyg. potř.pro návštěv., organizační 

zabezp., tech.zabezpečení

26 (26)

Sdružení  hasičů Čech, 

Moravy a Slezka Sbor 

dobrovolných hasičů, IČ 

65100204

MACHNÍNSKÝ ROCK 2016 82,0 115 100 30 000 26 25 000 22
honorář kapely, pronájem pódia, zvukař, 

sociální zařízení

27 (12)
InGarden spolek, IČ 

22857940

Výstava kreslíře Pavla Kantorka - 

"Zvířata a lidé"
81,0 48 760 35 760 73 29 000 59

úchyty, příprava panelů, autorská práva, 

výtisk komatexových desek, montáž a 

demontáž, doprava

28 (13)
Jizersko-ještědský horský 

spolek, IČ 65100352

Slavnosti slunovratu na Martinské 

stěně
80,0 16 000 14 000 88 11 000 69

honoráže pro interprety, plakát 

propagace 

29 (22)
Monika Hanušová, dat. nar. 

30.06.1993 
Stamina Fest 2016 80,0 66 528 31 000 47 25 000 38

pronájem pódia, propagace, honorář 

učinkujících I., honorář učinkujících II. 

zvukař 

30 (07)
Country & Western Club 

Liberec, IČ 65100701
Gody 2016 - 36. ročník 79,5 95 000 39 000 41 31 000 33

pronájem prostor, ozvučení akce, 

zajištění programu, propagace 

31 (23)
NEZISKOVKY LIBERECKÉHO 

KRAJE, z.s., IČ 03363414
Neziskovky v barvě duhy - II. Ročník 78,0 62 000 49 000 79 38 000 61

DPP, kancelářské potřeby, ostatní 

materiál, kytice pro učinkující, nájemné 

prostor, propagace akce, organizační 

zajištění, tvorba rolapů, tisk plakátů, 

nájemné prostor, honoráře pro učinkující

32 (20)
LICARD MODEL CLUB 

LIBEREC, z.s., IČ 04161971
Licard Model Show 2016 75,5 49 102 39 102 80 30 000 61 VIP, výlet autobusu, odměna rozhodčím

3 992 196 1 066 910 --- 941 000 ---
 zůstatek 5.2 po posílení a rozdělení 

dotací = 75 000 Kč *
Program 5.2 - Souhrn údajů "Kulturní projekty" (alokace 400 000)

 * Alokace 400 000 Kč programu 5.2 byla posílena o nerozdělené prostředky (= zůstatky ostatních programů 5.1 + 5.2 + 5.4 = 616 000 Kč) na cílovou částku 1 016 000 Kč. Po odečtu 

navržených dotací 5.2 do výše 941 000 Kč má program konečný zůstatek 75 000 Kč, zbylé programy 5.1 +5.3 +5.4 mají nulové zůstatky. Toto je rekapitulace FKCR v 1. kole roku 2016.
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

TABULKA č. 3

poř.

č.

č. 

hodnoc

ení

Žadatel Název projektu

Výsledný 

průměr 

dvou 

hodn.

Celkové uzanetelné 

výdaje projektu

Požadavek 

žadatele
%

NÁVRH 

DOTACE
% účel dotace

1 (40)
Spolek přátel Ostašova, IČ 

22849840
OSTAŠOVSKÝ MASOPUST 2016 87,0 12 500 6 000 48 5000 40 honorář učinkujících

2 (41)
Stanislav Šťastný, dat. nar. 

25.07.1974

Propagace v rámci Liberce a regionu 

nového turistického cíle První 

volnočasový EKOPark v Liberci

81,0 44 630 35 704 80 29000 65
tisk letáku, překlad, grafické práce, 

online marketing

57 130 41 704 --- 34000 ---  zůstatek 5.3 po rozdělení = 266 000 Kč 

"Liberec jako turistická destinace"    program 5.3 (alokace 300 000)

Program 5.3 - Souhrn údajů "Turistická destinace" (alokace 300 000)

 Zůstatek 266 000 Kč programu 5.3 převeden do programu 5.2 =  konečný zůstatek programu 5.3 = 0 Kč

16.5.2016
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

TABULKA č. 4

poř

.č.

č. 

hodno

cení

Žadatel Název projektu

Výsledný 

průměr 

dvou 

hodn.

Celkové uzanetelné 

výdaje projektu

Požadavek 

žadatele
%

NÁVRH 

DOTACE
% účel dotace

1 (47)
Kruh autorů Liberecka, IČ 

70583111
Kalmanach 2016/2017 94,5 120 000 40 000 33 38000 32

tisk

2 (45)
Kalendář Liberecka spol. s r. 

o., IČ 28739841 
Čtvrtletník Véčko 91,5 356 000 49 000 14 45000 13

tisk

3 (49)
Nakladatelství Petr Polda, s. 

r. o., IČ 01764705
Jizerské hory včera a dnes - kniha třetí 90,0 480 000 49 000 10 44000 9

tisk publikace

4 (50)

Oblastní galerie Liberec, 

příspěvková organizace, IČ 

00083267

Katalog k výstavě s pracovním 

názvem Jiří Dostál + 21
85,0 102 800 45 000 44 38000 37

tisk katalogu, grafická úprava katalogu

5 (42)
ARCHA 13 o.p.s, IČ 

22891161
Liberecké zajímavosti 76,0 80 000 49 000 61 37000 46

nafocení, korektura textu, grafická 

úprava, tisk publikace 

6 (51)

Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace, IČ 

00079651

Digitalizace archivních filmů Zoo 

Liberec.
75,0 28 000 28 000 100 21000 75

digitální přepis filmů, digitální přepis vhs

1 166 800 260 000 --- 223 000 --- zůstatek 5.4. po návrhu dotací 147 000 Kč

"Publikace, tisky a další média"    program 5.4 (alokace 370 000)

"Publikace" (alokace 370 000)Program 5.4 - Souhrn údajů

 Zůstatek 147 000 Kč programu 5.4 převeden do programu 5.2 =  konečný zůstatek programu 5.4 = 0 Kč
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

TABULKA č. 5

TABULKA č. 6

poř

.č.

č. 

hodno

cení

Žadatel Název projektu

Výsledný 

průměr 

dvou 

hodn.

Celkové uzanetelné 

výdaje projektu

Požadavek 

žadatele
%

NÁVRH 

DOTACE
% účel dotace

1 (34)

ZŠ, Liberec, Ještědská 

354/88, příspěvková 

organizace, IČ 72743212

DEEDEFEST 2016/3. ročník 72,0 79 200 43 200 55 0 0
projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

2 (21)
LŠF Liberec, s. r. o. , IČ 

04002571
Posezení s fotografem 71,5 60 300 23 000 38 0 0

projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

3 (08) Foreigners z.s., IČ 28558073 Žijeme tu mezi Vámi 62,5 20 500 14 500 71 0 0
projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

4 (10)
Ing. Jana Koucká, dat. nar. 

19.11.1987 
Letní Frozenfest 56,5 21 000 19 540 93 0 0

projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

181 000 100 240 --- 0 0 NULOVÉ DOTACE

"Živá kultura " program 5.1 NULOVÉ DOTACE …ŽÁDNÉ

Program 5.2 - Souhrn údajů "Kulturní projekty" (alokace 400 000)

"Kulturní projekty na území města Liberec    program 5.2 (NULOVÉ DOTACE …seznam)
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

TABULKA č. 7

poř.

č.

č. 

hodnoc

ení

Žadatel Název projektu

Výsledný 

průměr 

dvou 

hodn.

Celkové uzanetelné 

výdaje projektu

Požadavek 

žadatele
%

NÁVRH 

DOTACE
% účel dotace

1 (37) DPA,  s. r. o., IČ 25436813

Liberec a jeho turistické cíle pro 

pohybově handicapované - trhací 

mapy

74,0 46 320 46 320 100 0 0
projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

2 (38)
Mgr. Franz Behr, dat. nar. 

06.06.1960

Rozšíření wellness v Clarion 

Grandhotel "Zlatý Lev"
60,5 200 000 49 000 25 0 0

projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

3 (36)
ARCHA 13 o.p.s, IČ 

22891161
Značení naučné stezky o hornictví 49,0 31 500 25 000 79 0 0

projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

4 (39)
Milan Bednář, dat. nar. 

05.07.1957  

Pergola - multifunkční společenský 

prostor (1. projekt) pro Liberečany a 

turisty ze širokého okolí

47,5 124 700 49 000 39 0 0
projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

5 (55)
Alena Zachová, dat. nar. 

19.08.1947

Propagace Liberce jako relaxačního 

města s prvními českými lázněmi s 

péčí o pokožku rybkami Garra rufa

30,5 40 000 40 000 100 0 0
projekt nedosáhl rozhodné hranice 75 

bodů

442 520 209 320 --- 0 0 NULOVÉ DOTACEProgram 5.3 - Souhrn údajů "Turistická destinace" (alokace 300 000)

"Liberec jako turistická destinace" program 5.3 (NULOVÉ DOTACE - seznam)
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NÁVRH správní rady 

Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. kolo 2016

 

(TABULKY č. 1 - 8)

TABULKA č. 8

poř.

č.

č. 

hodnoc

ení

Žadatel Název projektu

Výsledný 

průměr 

dvou 

hodn.

Celkové uzanetelné 

výdaje projektu

Požadavek 

žadatele
%

NÁVRH 

DOTACE
% účel dotace

1 (44)
Ing. Iva Ouhrabková, dat. 

nar. 05.11.1957
Publikace ISLAND 66,5 120 000 45 000 38 0 0

projekt nedosáhl rozhodné  hranice 75 

bodů

2 (48)
Luboš Příhoda, dat. nar. 

02.08.1934
Sbírka básní Rozpomněnky 65,0 30 000 20 000 67 0 0

projekt nedosáhl rozhodné  hranice 75 

bodů

3 (43)

Česká beseda, krajanské 

sdružení rodáků a přátel 

Liberecka, IČ 00435171

Liberec III - Jeřáb. Městská čtvrť v 

proměnách doby.
57,5 108 000 30 000 28 0 0

projekt nedosáhl rozhodné  hranice 75 

bodů

4 (46)

Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, příspěvková 

organizace, IČ 00083194

Dotisk knihy Ještědské květy 54,5 49 560 43 000 87 0 0
projekt nedosáhl rozhodné  hranice 75 

bodů

307 560 138 000 --- 0 0 NULOVÉ DOTACE

"Publikace, tisky a další média " program 5.4 (NULOVÉ DOTACE - seznam)

Program 5.4 - Souhrn údajů "Publikace" (alokace 370 000)

16.5.2016

8:19

 4 programy Fondu kultury a cestovního ruchu

5.1,   5.2,   5.3,   5.4 10/10

Příloha usnesení č. 447/2016



 

 

 

                                                                                                          Stránka 1 ze 5 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU  

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury 
a sportu 
číslo bankovního účtu: 6789452/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace Fondu kultury a cestovního ruchu dle Programu ……. na 
realizaci projektu specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
 
 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) za účelem 
realizace projektu ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) dle 
specifikace uvedené v žádosti o dotaci. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, nejpozději 

do  ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací Fondu kultury a cestovního ruchu. Z poskytnuté dotace 
nelze hradit následující výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 
vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet 
poskytovatele č. 6789452/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu, 

identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje 
(např. změny v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání projektu, zrušení projektu, 
ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního orgánu, 
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osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského oprávnění, zánik 
příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a to nejpozději do 
7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  
 
 

2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 
projektu předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru 
cestovního ruchu, kultury a sportu, e-mail: strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz a zároveň 
Městskému informačnímu centru, e-mail: mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 

pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen 
Fondem kultury a cestovního ruchu.“ 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz.  
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 
s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 
 
7. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem propagace 

poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli prostřednictvím 
elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné lhůtě doručí oba 
dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci programů Fondu odboru 
cestovního ruchu, kultury a sportu.  
 

8. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 
dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a případně o vrácení 
nepoužitých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí vztahovat k dotovanému 
projektu a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. 
V případě pochybností si poskytovatel může kopie dokladů zanesených do vyúčtování dotace 
vyžádat. Vyúčtování dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za projekt (statutární 
zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v organizaci (např. účetní). 
Je-li žadatelem fyzická osoba, tak pouze touto osobou.  

 
9. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace. 
 
 

 
 
 

VI. Kontrola a sankce  
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1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých 
byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, 
zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i po 
dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, 

a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 
2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

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

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
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tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce právnické 

osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    

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

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne 26.5.2016. 

 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

Ing. David Pastva, vedoucí odboru  
cestovního ruchu, kultury a sportu 
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POZVÁNKA  

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  

společnosti  

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec  

Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933,  

která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

pobočka v Liberci, Spisová značka:  B 1651 

(dále jen jako „Společnost“)  

 

Představenstvo společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, 

Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933,  Vás tímto 

zve na valnou  hromadu společnosti, která se bude konat  dne 9.6.2016  v 11.00 hod. v sídle 

notářky  JUDr. Marcely Fianové  na adrese v Liberci IV, Revoluční 123/17 s tímto pořadem  

jednání valné hromady:  

 

 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti  
 

2. Volba orgánů valné hromady   
 

3.  Schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 

12. 2015  včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady  

společně s náklady na odměny členů dozorčí rady za rok 2015.   

 

 

Návrh usnesení:  

 

Valná hromada schvaluje:  

 

(a)   konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou jako řádnou z dat ke dni 

31.12. 2015 včetně zprávy auditora o jejím ověření. Současně se schvalují 

odměny členů dozorčí rady za období roku 2015 vykázané v Příloze k účetní 

závěrce, v části 1.; 

 

(b)  výroční zprávu Společnosti za rok 2015 včetně zprávy představenstva o 

podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zprávy 

představenstva o vztazích mezi propojenými osobami; 

 

(c)   zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti včetně 

zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 

2015 na základě výroku auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na 

rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 a ke zprávě představenstva o vztazích 

mezi propojenými osobami 

 

Důvod: plnění řádných zákonných povinností ve smyslu zákona o obchodních 

korporacích.  

 

 Informace pro akcionáře: hlavní údaje z řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku 

za rok 2015 jsou uvedeny v příloze č. 1 této pozvánky, účetní závěrka Společnosti za rok 
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2015 a výroční zpráva Společnosti za rok 2015 (včetně připojené zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o 

stavu jejího majetku) jsou k dispozici v budově ředitelství Společnosti a dále jsou 

zveřejněny na webových stránkách Společnosti 

 

 

 4.  Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku  

 

Valná hromada rozhoduje o použití zisku Společnosti za rok 2015 na úhradu ztrát 

minulých let. 

 

 

5.   Schválení projektu rozdělení formou odštěpení sloučením  
 

  Návrh usnesení:  

Valná hromada schvaluje projekt rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělované 

společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., s nástupnickou společností KNL Catering 

s. r. o., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 043 76 951, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka 

v Liberci, Spisová značka: C 36200 ze dne 3. 5. 2016 

 

Důvod: plánovaná přeměna ve smyslu rozhodnutí představenstva v souladu se záměrem 

schváleným na valné hromadě dne 26.6.2015. 

 

 

6. Schválení zahajovací rozvahy Společnosti zpracované z dat ke dni 1. 1. 2016  

 

 Návrh usnesení:  

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Společnosti zpracovanou z dat ke dni 1. 1. 

2016 včetně zprávy auditora o jejím ověření.  

 

Důvod: schválení zahajovací rozvahy je podmínkou procesu rozdělení odštěpení sloučením 

v souladu se zákonem o přeměnách.  

 

 

7. Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro období roku 2016  
 

 Návrh usnesení: 

Valná hromada určuje, aby auditorská společnost VGD- AUDIT, s.r.o., IČ: 63145871, se 

sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 84866 sestavila zprávu auditora k řádné 

účetní závěrce Společnosti za období roku 2016.  

 

 Důvod: plnění zákonné povinnosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech  
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 8.  Závěr  

 

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři 

– fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc 

úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.  

 

      V Liberci dne 6. 5. 2015  

 

 

 

  ___________________________ 

  za představenstvo  

 MUDr. Luděk Nečesaný, MBA     

             předseda představenstva   

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  -  hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení  

zisku Společnosti za rok 2015   
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