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3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2133/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2365 
v k. ú Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je stavba č. p. 212, P. N., a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2133/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2398/1 
a p. p. č. 2397 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 211, V. H. 
a P. H., a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2133/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2377 
a p. p. č. 2376 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 293, J. H., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2145 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2242 
a p. p. č. 2241 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je stavba č. p. 274, P. Ž., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2145 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2228/1 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 1312, F. F. a V. F., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2238 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2232 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 290, M. H., a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2238 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2239 
v k. ú Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 285, M. V. a M. V. a I. V., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

II. Změny usnesení – služebnosti 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 89/2016/II/3b) ze dne 16. 2. 2016, 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo:  

ba) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 93, 175/5, 195, 1133, 1357, 1358, 1371, 1377, 1424/2, 1427/2, 
1437, 1880/3, 1886/5, 1886/7 a 1886/8 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

bb) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (nadzemní vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 94/7, 1133, 1221 a 1886/7 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

bc) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (přípojková skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 195 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

bd) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (podpěrný betonový sloup), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1133 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

be) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (2 ks rozpojovací skříně), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1133 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

bf) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy (rozpojovací skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p. p. č. 1377 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

vše na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 
(investor Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 
III, IČ: 47311975) za cenu 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši, 

2.  

a) zrušuje usnesení č. 157/2015/IV/3b) ze dne 3. 3. 2015, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení (NTL plynovod), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení pro 
stavební objekt č. 503 Přeložka NTL PZ v křižovatce Tanvaldská – Náhorní na p. p. č. 93, 
94/7, 94/2, 1133, 1221, 1886/8 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s. r. o., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 (investor Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova 3, Liberec III, IČ 473 11 975) za cenu 1 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, na dobu životnosti 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské zařízení schopno plnit svoji 
funkci jako celek, 

3.  

a) zrušuje usnesení č. 126/07/VII/3b) ze dne 13. 3. 2007, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (vrchní 
vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 733 a 2929/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 3 808 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

III. Zrušení usnesení – služebnosti   

zrušuje usnesení č. 657/2011/II/3/1) a č. 657/2011/II/3/2) ze dne 20. 9. 2011 

a  u k l á d á  

Lukáši Pohankovi, starostovi MO, zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle 



 
 

4

schválených usnesení 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 461/2016 

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2015 a účetní závěrka 
statutárního města Liberec za rok 2015 

Stručný obsah: Závěrečný účet roku 2015 podrobně popisuje hospodaření města v roce 2015 
a zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení 
úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se 
v předmětném roce uskutečnily. V rozvahové části je pak zachycen dopad majetkových operací. 
Materiál obsahuje rovněž základní informace o hospodaření příspěvkových a obchodních 
společností. Součástí materiálu je rovněž zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s celoročním hospodařením statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2015 
a to bez výhrad, 

2. s finančním vypořádáním statutárního města Liberec za rok 2015, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. zprávu auditora za rok 2015, 

2. účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2015, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit závěrečný účet statutárního města Liberec 
za rok 2015 a účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2015 zastupitelstvu města dne 
23. 6. 2016 ke schválení 

USNESENÍ Č. 462/2016 

Schválení účetních závěrek za rok 2015 – příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec – kulturní, zdravotní, sociální a Městské lesy Liberec 

Stručný obsah: V souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, (dále jen "vyhláška") 
a na základě „Metodiky pro schvalování řádných účetních závěrek PO“ schválené usnesením 
rady města č. 159/2015 ze dne 3. 3. 2015 předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky 
osmi příspěvkových organizací za rok 2015 – Botanické zahrady Liberec, Zoologické zahrady 
Liberec, Divadla F. X. Šaldy Liberec, Naivního divadla Liberec, Dětského centra SLUNÍČKO 
Liberec, Centra zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitního střediska KONTAKT Liberec 
a Městských lesů Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2015 dle 
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přílohy č. 1: 

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ 00079677),  

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ 00079651), 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace (IČ 00083143), 

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace (IČ 00083178), 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace (IČ 00828963), 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace (IČ 65100654), 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (IČ 27336751), 

Městské lesy Liberec, p. o. (IČ 72053984)  

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení účetních 
závěrek za rok 2015  

T: 30. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 463/2016 

Schválení účetních závěrek za rok 2015 – příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec – mateřské školy 

Stručný obsah: V souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, (dále jen "vyhláška") 
a na základě „Metodiky pro schvalování řádných účetních závěrek PO“ schválené usnesením 
rady města č. 159/2015 ze dne 3. 3. 2015 předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky 
třiceti školských příspěvkových organizací – mateřských škol za rok 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2015 – 
mateřské školy dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3: 

Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, přísp. organizace  (IČ 72743301), 

Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, přísp. organizace  (IČ 72742976), 

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, přísp. organizace  (IČ 72742500), 

Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace  (IČ 72741627), 

Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, přísp. organizace  (IČ 72076950) 

Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace  (IČ 71207945), 

Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, přísp. organizace  (IČ 72743140), 

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace  (IČ 72742909), 

Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace  (IČ 72742828), 

Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, přísp. organizace  (IČ 72742585), 

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace  (IČ 72742810), 

Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace  (IČ 72743069), 

Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, přísp. organizace  (IČ 72742348), 

Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, přísp. organizace  (IČ 72742186), 

Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace  (IČ 72741465), 



 
 

6

Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace  (IČ 72741546), 

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace  (IČ 72742895), 

Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, přísp. organizace  (IČ 72743221), 

Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, přísp. organizace  (IČ 72741945), 

Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, přísp. organizace  (IČ 72743051), 

Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, přísp. organizace  (IČ 72741708), 

Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, přísp. organizace  (IČ 72742666), 

Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, přísp. organizace  (IČ 72742020), 

Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, přísp. organizace  (IČ 72741783), 

Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, přísp. organizace  (IČ 72741864), 

Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace  (IČ 72742101), 

Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, přísp. organizace  (IČ 46747532), 

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace  (IČ 72742429), 

Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, přísp. organizace (IČ 72742747), 
Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, přísp. organizace  (IČ 66113334), 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení účetních 
závěrek za rok 2015 

T: 30. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 464/2016 

Schválení účetních závěrek za rok 2015 – příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec – základní školy  

Stručný obsah: V souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, (dále jen "vyhláška") 
a na základě „Metodiky pro schvalování řádných účetních závěrek PO“ schválené usnesením 
rady města č. 159/2015 ze dne 3. 3. 2015 předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky 
dvaceti tří školských příspěvkových organizací – základních škol za rok 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2015 – 
základní školy dle příloh č. 1 a č. 2: 

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace  (IČ 65100280), 

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, přísp. organizace  (IČ 65635612), 

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace  (IČ 65642368), 

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace  (IČ 64040364), 

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace  (IČ 68975147), 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o.  (IČ 72741554), 

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace  (IČ 72743212), 

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace  (IČ 72743379), 

Základní škola, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace  (IČ 72741791), 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace  (IČ 46744924), 
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Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace  (IČ 72741716),   

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace  (IČ 71294988),  

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace  (IČ 46744908), 

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace  (IČ 68974639), 

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace  (IČ 70884978),  

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace  (IČ 72743131),  

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace  (IČ 64040402),   

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace  (IČ 65642376), 

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace  (IČ 46746757), 

Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.  (IČ 65642350), 

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, přísp. organizace  (IČ 64040445), 

Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace  (IČ 72741953), 

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, p. o.  (IČ 72742038), 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení účetních 
závěrek za rok 2015  

T: 30. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 465/2016 

Hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2016 a zhodnocení 
plnění úkolů z roku 2015 

Stručný obsah: Rada města svým usnesení č. 277/2015 schválila realizaci hlavních úkolů pro 
odbor ekonomiky v roce 2015 a uložila předložit jejich vyhodnocení a návrh aktuálních úkolů na 
rok 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2016 napsané v důvodové zprávě 
tohoto materiálu 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zhodnocení plnění úkolů pro resort ekonomiky za rok 2015 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

1. realizovat schválené úkoly v průběhu roku 2016, 

T: 31. 12. 2016 

2. předložit radě města závěrečné vyhodnocení a nový návrh hlavních úkolů na rok 2017, 

T: 31. 3. 2017  
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USNESENÍ Č. 466/2016 

Majetkoprávní operace – pacht pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pacht pozemku p. č. 962/7 o výměře 1017 m2 za účelem zřízení zahrady a výpůjčku 
pozemku p. č. 962/1 o výměře 881 m2 za účelem údržby zeleně a sekání trávy, v k. ú. 
Františkov u Liberce, obec Liberec na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 10 170 Kč 
pro D. Č. a P. Č., 

2. pacht části pozemku p. č. 1669/1 o výměře 225 m2 za účelem zřízení zahrádky, v k. ú. Starý 
Harcov, obec Liberec na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 2 250 Kč pro O. E., 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
pachtovních smluv 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 467/2016 

Majetkoprávní operace – výpůjčky pozemků 

Rada města po projednání 

1. schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 6119 o výměře 125 m2 v k. ú. Liberec, obec Liberec 
za účelem údržby zeleně, na dobu neurčitou pro SPOLEK ZA NÁDRAŽÍM – LIBEREC, 
IČ: 04572904, zastoupený předsedou Ing. Jindřichem Peškem, se sídlem Husitská 174/27, 
460 07 Liberec 9, 

2. schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 6213/2 o výměře 434 m2 v k. ú. Liberec, obec Liberec za 
účelem údržby zeleně, vyřezání náletových dřevin, obnovení připomínky sv. Jana 
Nepomuckého, na dobu neurčitou pro SPOLEK ZA NÁDRAŽÍM – LIBEREC, 
IČ: 04572904, zastoupený předsedou Ing. Jindřichem Peškem, se sídlem Husitská 174/27, 
460 07 Liberec 9, 

3. neschvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 1140/1 o výměře 6 000 m2 v k. ú. Ruprechtice, 
obec Liberec za účelem vybudování a provozování sportoviště, na dobu neurčitou pro 
Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice, z. s., IČ: 00524981, se sídlem Staškova 297/13, 
460 14 Liberec 14, 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smluv o výpůjčce a informovat Tělovýchovnou jednotu Sokol Ruprechtice, z. s. o neschválení 
výpůjčky 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 468/2016 

Majetkoprávní operace – revokace usnesení pronájmu pozemku 

Stručný obsah: Společenství vlastníků jednotek domů Svatoplukova 648 – 652 zažádalo v roce 
2015 o pronájem z důvodu ochrany okolních nemovitostí, rekultivace pozemku a obstarání 
údržby. Rada města odsouhlasila pronájem, ale k uzavření této smlouvy nedošlo. Po projednání 
a místním šetření s náměstkyní Ing. Hrbkovou, bylo povoleno pouze oplocení ohradníkem 
s ptačím zobem, které nepodléhá stavebnímu řízení. Oproti předchozímu usnesení se mění 
výměra pozemku určeného k pronájmu a k výpůjčce. Dále v mapce byl upřesněn pronájem 
zahrady a umístění herních prvků, které v předchozí žádosti nebyly uvedeny. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 590/2015/1. z 13. schůze Rady města Liberec ze dne 21. 7. 2015;  

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 1376 o výměře 250 m2 za účelem zřízení okrasné zahrady 
a výpůjčku části pozemku p. č. 1376 o výměře 720 m² za účelem umístění herních prvků, údržby 
pozemku a sekání trávy, v k. ú. Liberec, obec Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 
2 500 Kč pro Společenství vlastníků jednotek domů Svatoplukova č. p. 648, 649, 650, 651, 652, 
IČ: 27268543, zastoupené předsedou Michalem Navrátilem, se sídlem Svatoplukova 648, 460 01 
Liberec 4 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 469/2016 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
telekomunikační sítě, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 5771/1, 6011/3, 
6011/2, 2553/1, k. ú. Liberec, pro Libereckou IS, a. s., Mrštíkova 3, Liberec III – Jeřáb, 
46171, IČ: 25450131, DIČ: 25450131 za podmínky složení zálohy ve výši 1 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení STL plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 730/2, 733/7, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 747/3, 
k. ú. Staré Pavlovice, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy 134 284,50 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
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bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit 
svoji funkci jako celek; 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 203, k. ú. Ruprechtice, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 206/1 k. ú. 
Ruprechtice, kterým jsou v současné době Š. D. a Š. V.. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích p. č. 1586/199, 1586/202, 1586/205, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 1586/55, 1586/56, k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné 
době: Bytové družstvo Burianova 924-925, Družstvo, Burianova 924/21, Liberec VI – 
Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 254 17 355. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
11 800 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

5. 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. 347, 383, k. ú. Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
3 400 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 zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení přípojky metalického kabelu, včetně příslušenství, na pozemku p. č. 5953, k. ú. 
Liberec, pro: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 
PSČ 140 22, IČ: 040 84 063. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 6 500 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 stavby inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 5248/4, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5245/1, k. ú. 
Liberec, kterým je v současné době M. P. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 5248/4, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 5245/2, 5246 
k. ú. Liberec, kterým jsou v současné době M. P. a S. P.. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 6085, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 2228/1 k. ú. Liberec, kterým jsou v současné době C. J. a C. J.. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

10. 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 a umístění přípojkové skříně), vstup 
a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 3/1, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 3 000 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; 

11. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky a umístění vodoměrné šachty, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku p. č. 755, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 185/2 k. ú. Horní Hanychov, kterým jsou v současné době P. D. 
a P. D. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

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. 470/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 782/2015 bod 2. ze dne 6. 10. 2015, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemcích p. č. 1820/1, 2231/18, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti inženýrské 
sítě, ve prospěch vlastníka pozemků 1816/1, 1816/4, 1816/7, 1816/5, k. ú. Rochlice 
u Liberce, kterým je v současné době: KM-PRONA, a. s., Rynoltice č. p. 215, PSČ: 463 55, 
IČ: 254 79 733, za konečnou cenu 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 697/2013 bod 4. ze dne 17. 9. 2013, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 859, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 22 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

3.  
a) zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 968/2015 bod 4. ze dne 1. 12. 2015, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 2171, k. ú. Ruprechtice, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit 
svoji funkci jako celek; 

4.  
a) zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 85/09/IV. bod 9. ze dne 17. 2. 2009, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 2069/3, 2072/1, 2072/2, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 4 230 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek; 

5.  
a) zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 26/2016 bod 16. ze dne 19. 1. 2016, 

b) schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích p. č. 116/69, 117/9, k. ú. Staré 
Pavlovice na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 116/68, k. ú. Staré 
Pavlovice, kterým jsou v současné době K. P. a K. A., za konečnou cenu 2 600 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 



 
 

13

USNESENÍ Č. 471/2016 

Uzavření nájemní smlouvy – Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9, Liberec 2 

Stručný obsah: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická (dále jen 
Zdravotní škola) měla do 30. 6. 2015 se statutárním městem Liberec uzavřenu nájemní smlouvu 
č. j. 8009/2011/12 ze dne 16. 6. 2011 ve znění dodatků č. 1 až 3 na užívání budovy Kostelní 8, 
Liberec 2. Další dodatek k této nájemní smlouvě se již nepodařilo v loňském roce uzavřít 
a Zdravotní škola tak v období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 užívá budovu s přilehlými pozemky 
bez smlouvy. Po delších jednáních s Libereckým krajem, který je zřizovatelem školy, bylo 
dohodnuto, že bude uzavřena nová nájemní smlouva, platná od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018, s tím, že 
Zdravotní škola bude platit nájemné obvyklé (tržní) ve výši 935 000 Kč za rok. Toto tržní 
nájemné bude v plné výši využito na odstranění havarijního stavu budovy a její další opravy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku p. č. 170, k. ú. Liberec, jehož součástí je stavba – 
budova č. p. 8, stavba občanského vybavení, Liberec II – Nové Město a části pozemku p. č. 5999, 
k. ú. Liberec, ostatní komunikace, s nájemcem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, IČ: 006 73 731 na dobu určitou od 
1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 za obvyklé (tržní) nájemné ve výši 935 000 Kč ročně dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 472/2016 

Pozemky pro LK – Záchranná zdravotnická služba LK – záměr 

Stručný obsah: Záměrem této směny nebo prodeje pozemků je umožnění přístavby nové části 
Záchranné zdravotnické služby LK v areálu Letiště Liberec, do které se po jejím dostavění 
přesune veškerá činnost, která je nyní v centru Liberce – Klostermannova 694, Liberec 1 a tato 
budova i část pozemku souvisejícího přejdou do vlastnictví statutárního města Liberec. Do 
směny by se též započítaly pozemky parku před budovou LK, které byly původně schváleny 
k prodeji. Současně budou vypořádány pozemky pod již stojícími stavbami – narovnání 
vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za cenu dle znaleckého posudku. 
Záchranná zdravotnická služba LK, je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, tato 
organizace žádné nemovitosti nevlastní, ale má je pouze ve správě, proto směnná smlouva bude 
případně uzavřena s Libereckým krajem. 

Rada města po projednání 

VARIANTA č. 2 

z r u š u j e  

usnesení z Rady města Liberec č. 28/2016 ze dne 19. 1. 2016 

s o u h l a s í  

se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1428/34 o vým. cca 401 m2, části p. č. 1439/1 o vým. cca 
264 m2, části p. č. 1439/4 o vým. cca 35 m2, p. č. 1439/10 o vým. 1 392 m2 a p. č. 1439/13 o vým. 
62 m2 do vlastnictví: Liberecký kraj, IČ: 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn za cenu 
dle znaleckého posudku 
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a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 473/2016 

Schválení výsledku výběr. řízení na projektovou činnost v rámci akce 
Technopark Liberec 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 20. 4. 2016. Následně proběhlo 
posouzení nabídek, vyzývání uchazečů a hodnocení nabídek. Nyní je radě města předkládán 
výsledek výběrového řízení „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS k akci 
Technopark Liberec“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP 
a DPS k akci Technopark Liberec“, kterou podal uchazeč Hlaváček – architekti, s. r. o., 
IČ: 25926497, se sídlem Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6, za nabídkovou cenou 
1 750 000 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 

1. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení a rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2), 

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, 

T: 30. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 474/2016 

Návrh platu ředitele Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o. 

Stručný obsah: Dle započitatelné praxe vzniká řediteli Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, 
p. o., zákonný nárok na platový postup do vyššího platového stupně. Účinnost platového postupu 
je od srpna 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plat řediteli Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., s účinností od 1. srpna 2016, dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 475/2016 

Návrh platu ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, p. o. 

Stručný obsah: Dle započitatelné praxe vzniká řediteli Základní školy, Liberec, Ještědská 
354/88, p. o., zákonný nárok na platový postup do vyššího platového stupně. Účinnost platového 
postupu je od srpna 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plat řediteli Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, p. o., s účinností od 1. srpna 2016, dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 476/2016 

Návrh platu ředitelky Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, p. o. 

Stručný obsah: Ředitelka Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, p. o., předkládá žádost 
o zařazení do vyšší platové třídy vzhledem ke změně podmínek v organizaci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plat ředitelce Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, p. o., Ing. Aleně Routové, s účinností od 
1. května 2016 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 477/2016 

Souhlas s přijetím podpory z projektu "Zkušenost je nejlepším učitelem" pro 
Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o. 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Základní školy s rozšířenou 
výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace zřizovatele o souhlas s přijetím 
podpory z projektu financovaném z programu Erasmus+. Výše podpory bude činit 41 738 EUR 
(cca. 1 127 000 Kč). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím podpory pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
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příspěvková organizace pro projekt „Zkušenost je nejlepším učitelem“ z programu Erasmus+ 

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. 478/2016 

Souhlas s účastí Botanické zahrady Liberec, p. o. v projektu "Průvodce 
Botanickou zahradou Liberec a nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss 
Pirna Zuschendorf" 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Botanické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace zřizovatele o souhlas s účastí na projektu financovaném z operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Cílem 
projektu je vydání průvodce po Botanické zahradě Liberec. Spoluúčast příspěvkové organizace 
bude financována z vlastních zdrojů organizace. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s účastí Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace v projektu „Průvodce botanickou 
zahradou Liberec a nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss Pirna Zuschendorf“  

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 479/2016 

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. 
a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské 
školy zřizované statutárním městem Liberec 

Stručný obsah: Na základě žádostí ředitelů mateřských škol předkládá odbor školství 
a sociálních věcí ke schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol, 
zřizovaných statutárním městem Liberec. Výjimky jsou uděleny za respektování podmínky 
přijetí dětí minimálně tříletých k 31. 8. 2016 a s místem trvalého bydliště v Liberci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat o povolení 
výjimky ředitele mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze 
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T: ihned 

USNESENÍ Č. 480/2016 

Dodatek č. 1 k pravidlům pro stanovení platu ředitelů školských příspěvkových 
organizací zřizovaných SML 

Stručný obsah: Obsahem dodatku č. 1 pravidel pro stanovení platu ředitelů školských 
příspěvkových organizací zřizovaných SML je zařazení do platové třídy a stanovení výše 
základního příplatku za vedení pro ředitele Domu dětí a mládeže, jako podkladu pro posouzení 
náročnosti řídicí práce. Vzhledem ke skutečnosti, že Dům dětí a mládeže je SML zřizován od 
1. září 2016, bude tento dodatek účinný od stejného data.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 pravidel pro stanovení platu ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných 
SML, a to s účinností od 1. září 2016, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, postupovat při návrhu 
stanovení platu ředitele DDM ve shodě se schválenými pravidly 

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 481/2016 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 
příspěvkové organizace 

Stručný obsah: Na základě konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace 
a usnesení konkursní komise jmenuje rada města ředitelku Mateřské školy "Kamarád", 
Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace. 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Mgr. Marii Vrkoslavovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy „Kamarád“, 
Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace, ke dni 1. 9. 2016, na šestileté období 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit jmenovací dekret 
a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové 
organizace 

T: 31. srpna 2016 
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USNESENÍ Č. 482/2016 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací 
města  

Stručný obsah: Ředitelé neškolských příspěvkových organizací města v gesci odboru školství 
a sociálních věcí pravidelně předkládají svému zřizovateli rozbory činnosti a hospodaření 
(výroční zprávy) za předchozí kalendářní rok. Na základě hodnocení dosažených výsledků je 
nyní předložen návrh na poskytnutí mimořádných odměn.   

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení RM č. 913/2012, kritéria pro poskytování odměn ředitelů 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací města: 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec, Botanická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní 
divadlo Liberec, Zoologická zahrada Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat příslušné ředitele 
příspěvkových organizací o usnesení rady města 

T: neprodleně 

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro příspěvkové 
organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb pro období 
2016 – 2020 

Stručný obsah: Usnesením ZM č. 66/2015 ze dne 25. 3. 2015 byly pověřeny příspěvkové 
organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu pro rok 2015. Vzhledem k tomu, že platnost pověření skončila, 
je nezbytné pověřit příspěvkové organizace opětovně. Důvodem vydání pověření je uvedení 
financování příspěvkových organizací z veřejných rozpočtů do souladu s pravidly EU pro 
poskytování veřejné podpory. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 483/2016 

Vyjádření statutárního města Liberec k potřebnosti sociálních služeb 
poskytovaných neziskovými organizacemi MCU KOLOSEUM, o. p. s., a Naděje, 
z. s., na území města v souvislosti se zařazením do Základní sociální sítě 
Libereckého kraje 

Stručný obsah: Podmínkou pro financování sociálních služeb je zařazení nových kapacit do 
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Pro zařazení do této sítě je nutné doložit 
vyjádření obce k potřebnosti služby na jejím území. O toto vyjádření požádaly organizace: 
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MCU KOLOSEUM, o. p. s., a Naděje, z. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s navýšením 8 lůžek u neziskové organizace Naděje, z. s., IČ 00570931, u služby noclehárna, 
č. identifikátoru 3822869, název služby – Středisko Naděje Liberec 

n e s o u h l a s í  

s navýšením o 3,79 úvazku u neziskové organizace MCU KOLOSEUM, o. p. s., IČ 25405080, 
u služby osobní asistence, č. identifikátoru 4873800 

a  u k l á d á  

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

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 484/2016 

Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 
149/16 

Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná 
opatření. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem 
zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 3/2016 z kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na 
hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015 u organizace Mateřská škola 
„Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace, dle přílohy 

Protokol o kontrole čerpání poskytnuté neinvestiční dotace společnosti 
Komunitní práce Liberec, o. p. s., náměstí Dr. E. Beneše 1 

Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná 
opatření. Kontrola byla provedena na originálech účetních dokladů roků 2014 a 2015. Dotace 
byla čerpána dle stanoveného účelu. Problematická byla oblast rozúčtování nákladů na hlavní 
a doplňkovou činnost u mzdových nákladů. S ředitelkou byla tato oblast projednána 
a napravení stavu bude od roku 2016, neboť dojde k upravení i smluvních vztahů s odběrateli, 
pro které je doplňková činnost (úklidové práce) dlouhodobě vykonávána. Nesrovnalosti zjištěné 
při kontrole byly projednány s ředitelkou na místě. Nebylo zjištěno neoprávněné čerpání 
finančních prostředků. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 
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USNESENÍ Č. 485/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – MotoParty LIBEREC, Autokemp Liberec – Pavlovice 

Stručný obsah: Žádost společnosti SPELDE, s. r. o. ze dne 19. 5. 2016 o stanovení výjimky ze 
stanovené doby nočního klidu z důvodu pořádání kulturní akce MotoParty LIBEREC 
v Autokempu Liberec – Pavlovice ve dnech 1. 7. 2016 až 3. 7. 2016. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 
1. 7. 2016 na den 2. 7. 2016 od 0:00 h do 06:00 h a v noci ze dne 2. 7. 2016 na den 3. 7. 2016 od 
0:00 h do 06:00 h, na žádost společnosti SPELDE, s. r. o., IČ 28126416 se sídlem Praha – 
Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, z důvodu konání kulturní akce MotoParty LIBEREC 
v Autokempu Liberec – Pavlovice  

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 486/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – TOPSTAR 

Stručný obsah: Žádost společnosti Star Clubs Liberec, s. r. o. o výjimku ze stanovené doby 
nočního klidu z důvodu pořádání kulturně společenské akce "Oslava 6. narozenin klubu 
TOPSTAR" dne 16. 7. 2016 na nám. Dr. E. Beneše. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 
16. 7. 2016 na den 17. 7. 2016 od 0:00 h do 06:00 h, na žádost společnosti Star Clubs Liberec, 
s. r. o., IČ 04322932 z důvodu pořádání kulturně společenské akce „Oslava 6. narozenin klubu 
TOPSTAR“ na nám. Dr. E. Beneše 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 487/2016 

Schválení projektového záměru "Zajištění technické vybavenosti JSDH Liberec" 

Stručný obsah: Cílem projektového záměru je pořízení 3 dopravních automobilů vč. nutného 
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příslušenství pro JSDH Vratislavice, JSDH Pilínkov a JSDH Hanychov v celkové hodnotě 
5 350 000 Kč. Dotační tituly v dotačním období 2014 – 2020 skýtají příležitosti kofinancování 
projektového záměru z externích dotačních zdrojů, a to např. z IROP v rámci výzvy č. 19 
"Technika pro integrovaný záchranný systém". Podmínky kofinancování jsou v IROP 
stanoveny následovně: z EFRR EU ve výši 85 % uznatelných výdajů projektu (4 207 500 Kč) 
a ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 % uznatelných výdajů projektu (247 500 Kč). Z vlastních 
zdrojů by statutární město Liberec financovalo projekt ve výši odpovídající 10 % uznatelných 
výdajů, tj. 895 000 Kč.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Zajištění technické vybavenosti JSDH Liberec“ dle přílohy č. 1, 

2. vlastníka projektu oddělení krizového řízení, odbor kanceláře tajemníka, 

3. vedoucího projektu Lubomíra Poppa, vedoucího oddělení krizového řízení, odbor kanceláře 
tajemníka, 

4. zahájení přípravy projektu,  

5. přípravy žádosti o podporu a podání této žádosti v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu, výzvy č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“, 

a  u k l á d á  

1. Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, průběžně aktualizovat návrh 
časového harmonogramu etap projektu a předložit jej k projednání projektové kanceláři, 

T: 09/2016 

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

a) zahájit přípravy žádosti o podporu v rámci IROP, výzva č. 19 „Technika pro integrovaný 
záchranný systém“, příp. zadat externí společnosti vyhotovení a přípravu žádosti o podporu 
vč. studie proveditelnosti, 

T: 06/2016 

b) podat žádost o podporu v rámci IROP, výzva č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný 
systém“ a poté předložit do nejbližší RM pro informaci, 

T: do 13. 6. 2016, 14:00 

3. Tiboru Batthyány, primátorovi města, podepsat žádost o podporu v rámci IROP, výzva č. 19 
„Technika pro integrovaný záchranný systém“ vč. všech relevantních příloh, 

T: do 13. 6. 2016, 14:00 

USNESENÍ Č. 488/2016 

Informace o zahraniční služební cestě do Igualady (Španělsko) v rámci projektu 
"RetaiLink" 

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 bylo naplánováno na termín 2. 6. 2016 – 
3. 6. 2016 ve městě Igualada, který je lead partnerem projektu. Participanty setkání byli: Jan 
Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, Lucie Noswitz, 
vedoucí oddělení získávání dotací a současný manažer projektu a Lucie Blažková, specialistka 
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pro zapojování veřejnosti.   

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. účast náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, Mgr. Jana Korytáře, 
na nadnárodním setkání partnerů projektu "RetaiLink" ve dnech 1. – 4. června 2016 ve 
španělském městě Igualada jako náhradníka za primátora města Liberec, jehož účast byla 
schválena usnesením Rady města Liberec č. 417/2016 ze dne 17. 5. 2016, 

2. zprávu ze zahraniční služební cesty ze dne 6. 6. 2016 dle přílohy č. 3 

Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 92/2015, bod 2. 

Stručný obsah: Usnesením zastupitelstva města č. 92/2015, bod 2. byl náměstkovi primátora, 
Mgr. Janu Korytářovi, uložen úkol týkající se zajištění koordinace dvou bezúplatných převodů 
pozemků prostřednictvím Ministerstva zemědělství. V prvním případě se jedná o záměr 
bezúplatného převodu pozemků od Státního pozemkového úřadu na statutární město Liberec 
a ve druhém případě o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vesec u Liberce ze statutárního 
města Liberec na Povodí Labe, státní podnik. Vzhledem k tomu, že každá z výše uvedených 
majetkoprávních operací vyžaduje samostatný postup řešení, je radě a zastupitelstvu města 
předložen návrh na zrušení předmětné části usnesení. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 489/2016 

Vyhodnocení veřejné zakázky v rámci výběrového řízení na zakázku malého 
rozsahu v kategorii IV (dle směrnice rady města č. 3) na dodávku služeb: 
„Projektová příprava projektu kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 
v Liberci I, ul. Frýdlantská“  

Stručný obsah: Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky na "Projektovou přípravu 
projektu kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská". Tato zakázka je 
jednou z aktivit projektu "KINO na třetí", u kterého je podána žádost o dotaci v rámci 
Programu podpory přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. 
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, která je součástí žádosti o dotaci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu v kategorii IV s názvem „Projektová 
příprava projektu kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“, jejímž 
předmětem je provedení projektových prací (v rozsahu DSP, DPS, BOZP, AD) a výběr 
nejvhodnější nabídky uchazeče: Hlaváček – architekti, s. r. o., IČ 25926497, Vítězné náměstí 
2/577, 160 00 Praha 6 s nabídkou cenou 1 572 000 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

1. zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku s názvem 
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„Projektová příprava projektu kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, 
ul. Frýdlantská“ vybranému uchazeči: Hlaváček – architekti, s. r. o., Vítězné náměstí 2/577, 
160 00 Praha 6, IČ 25926497 s nabídkovou cenou 1 572 000 Kč bez DPH a ostatním 
uchazečům výběrového řízení, 

T: ihned 

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektových prací na dílo „ Projektová 
příprava projektu kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská“ 
s vybraným uchazečem: Hlaváček – architekti, s. r. o., Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 
6, IČ 25926497, 

T: ihned po uplynutí lhůt pro případné odvolání 

Prohlášení o vzdání se práv + smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku 
mimo základní kapitál  

Stručný obsah: V rámci "Dohody o společném postupu" která byla schválena a podepsána 
v roce 2015 je nyní požadavek na schválení a podepsání dokumentů: "Prohlášení o vzdání se 
práv" a "Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál". "Prohlášení 
o vzdání se práv" je vztaženo ke společnosti ENERGIE Holding, a. s., která stejně jako SML 
bude vkládat technologický majetek do společnosti Teplárna Liberec, a. s. Podepsáním 
"Prohlášení o vzdání se práv" SML souhlasí s tím, že nebude nutné vypracovávat zprávu 
o rozdělení společnosti, mezitímní účetní závěrky atd. "Smlouva o poskytnutí dobrovolného 
příplatku mimo základní kapitál" stvrzuje schválený a podepsaný závazek z "Dohody 
o společném postupu" z roku 2015 o vložení technologického majetku do společnosti Teplárna 
Liberec, a. s. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 490/2016 

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dětské 
hřiště Gagarinova – revitalizace plochy" 

Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru dle směrnice rady č. 3RM O zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení vypsání 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dětské hřiště Gagarinova - 
revitalizace plochy" zařazené do plánu oprav na rok 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a realizaci akce „Dětské 
hřiště Gagarinova – revitalizace plochy“ dle směrnice č. 3RM O zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce „Dětské 
hřiště Gagarinova – revitalizace plochy“ dle přílohy č. 2, 

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

TEWIKO systems, s. r. o. IČ: 25472887 
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Bonita Group Service, s. r. o. IČ: 27738795 
HAGS Praha, s. r. o. IČ: 26723727 
Karim Europe, s. r. o. IČ: 29304865 
TSML, a. s. IČ: 25007017 

j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek: 

Členové: 

Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Michal Vinař, referent odboru ekologie a veřejného prostoru 
Bc. Leoš Vašina, referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

Náhradníci: 

Ing. Klára Drbalová, referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Markéta Marková, DiS., referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Klára Mikešová, referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 

2. Hodnotící komise: 

Členové: 

Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a životní prostředí 

Ing. Lucie Sládková,  vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Bc. Leoš Vašina, referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

Náhradníci: 

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

Ing. Klára Drbalová, referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Klára Mikešová, referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 

1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele na akci: „Dětské hřiště Gagarinova – revitalizace plochy“ dle směrnice 
č. 3RM o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 

T: neprodleně 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Dětské hřiště Gagarinova – 
revitalizace plochy“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení 
a vítězného uchazeče, 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 491/2016 

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dětské 
hřiště Jáchymovská – revitalizace plochy" 

Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru dle směrnice rady č. 3RM O zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení vypsání 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dětské hřiště Jáchymovská - 
revitalizace plochy" zařazené do plánu oprav na rok 2016. 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a realizaci akce 
„Dětské hřiště Jáchymovská – revitalizace plochy“ dle směrnice č. 3RM O zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce „Dětské 
hřiště Jáchymovská – revitalizace plochy“ – dle přílohy č. 2, 

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

LUNA PROGRESS, s. r. o., IČ: 28080602 
PROLEMAX, s. r. o., IČ: 26342057 
Kulant cz, s. r. o., IČ: 25293494 
Ekoflora Liberec, s. r. o., IČ: 40229220 
Bonita Group Service, s. r. o., IČ: 27738795 
TSML, a. s. IČ: 25007017 

j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek: 

Členové: 

Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Michal Vinař,  referent odboru ekologie a veřejného prostoru 
Bc. Leoš Vašina,  referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

Náhradníci: 

Ing. Klára Drbalová,  referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Markéta Marková, DiS.,  referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Klára Mikešová,  referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 

2. Hodnotící komisi: 

Členové: 

Ing. Karolína Hrbková,  náměstkyně pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a životní prostředí 

Ing. Lucie Sládková,  vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Bc. Leoš Vašina,  referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

Náhradníci: 

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

Ing. Klára Drbalová,  referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Klára Mikešová,  referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 

1. v souladu s přijatým usnesením a ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele na akci „Dětské hřiště Jáchymovská – revitalizace plochy“ dle směrnice 
č. 3RM o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 

T: neprodleně 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Dětské hřiště Jáchymovská – 
revitalizace plochy“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení 
a vítězného uchazeče, 

T: 06/2016 
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USNESENÍ Č. 492/2016 

Přijetí příspěvku z Grantového řízení fondu Asekol 

Stručný obsah: Materiál pojednává o schválení přijetí příspěvku ve výši 30 000 Kč z Grantového 
řízení fondu Asekol na opravu tří kontejnerových stanovišť v ulici Gagarinova na p. p. č. 
712/298 v k. ú. Rochlice u Liberce, v ulici Gagarinova na p. p. č. 712/274 v k. ú. Rochlice 
u Liberce a v ulici Jánošíkova na p. p. č. 212 v k. ú. Růžodol I. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí příspěvku z Grantového řízení fondu Asekol ve výši 30 000 Kč na opravu tří 
kontejnerových stanovišť v ulici Gagarinova na p. p. č. 712/298 v k. ú. Rochlice u Liberce, v ulici 
Gagarinova na p. p. č. 712/274 v k. ú. Rochlice u Liberce a v ulici Jánošíkova na p. p. č. 212 
v k. ú. Růžodol I dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu a následně zajistit realizaci akce 

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 493/2016 

Rozbor činnosti Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace statutárního 
města Liberec za rok 2015, včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů 
pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2015 

Stručný obsah: Předložený materiál představuje RM rozbory činností a výsledky hospodaření 
příspěvkové organizace Městské lesy Liberec za rok 2015. Materiál byl vypracován za 
spolupráce odborů ekologie a veřejného prostoru a odboru ekonomiky. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený „Rozbor Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace statutárního města Liberec 
za rok 2015 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových 
organizací pro rok 2015“ 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 
2015 uvedených v tabulkách č. 1 – 6 v příloze tohoto materiálu 

USNESENÍ Č. 494/2016 

Ceník pohřebních a souvisejících služeb 

Stručný obsah: Radě města Liberec je předkládán návrh ceníku pohřebních a souvisejících 
služeb na veřejných pohřebištích ve vlastnictví statutárního města Liberec platný pro rok 2017 
pro veřejná pohřebiště nacházející se v následujících katastrálních územích: Machnín, Radčice 
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u Krásné Studánky, Horní Suchá u Liberce (Ostašov), Vesec u Liberce, Horní Růžodol, 
Ruprechtice a Rudolfov (dále jen „Hřbitovy“). Ceny jsou platné pro rok 2017. V návrhu ceníku 
ke schválení nedochází k žádným změnám oproti stávajícímu platnému ceníku. Z kalkulací 
vyplývá, že přestože do nich nejsou zahrnuty veškeré náklady, tak výnosy z provedených výkonů 
nepokryjí zcela náklady, a proto město Liberec bude tedy muset činnosti spojené se správou, 
údržbou a opravami hřbitovů neustále dotovat. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ceník pohřebních a souvisejících služeb platný pro rok 2017 pro hřbitovy v katastrálním území 
Machnín, Radčice u Krásné Studánky, Horní Suchá u Liberce (Ostašov), Vesec u Liberce, Horní 
Růžodol, Ruprechtice a Rudolfov dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit zveřejnění ceníku 
pohřebních a souvisejících služeb způsobem obvyklým (úřední deska, Liberecký zpravodaj, web 
města Liberce, vývěska na hřbitovech apod.) 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 495/2016 

Horákové I – schválení výsledku zadávacího řízení 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova – Hradební“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku 
Melantrichova – Hradební“: EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 
Praha 1 – Nové Město, s nabídkovou cenou 14 877 000,00 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. zajistit podpis oznámení o 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 

USNESENÍ Č. 496/2016 

Sdružené investice 2016, financování oprav povrchů komunikací – RWE/Progres 

Stručný obsah: Smlouva o spolupráci a společném postupu zhotovitele RWE GasNet, s. r. o. 
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a statutárního města Liberec při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů 
staveb v roce 2016. V roce 2016 dosáhne příspěvek společnosti RWE GasNet, s. r. o. na opravu 
povrchu komunikace a chodníků v ulici Dr. M. Horákové v Liberci výše 513 289,66 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby pro zajištění spoluúčasti společnosti 
RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, při financování úpravy povrchů komunikací v ulici 
Dr. M. Horákové, kde bude v roce 2016 probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické 
infrastruktury ve vlastnictví této společnosti a oprava povrchů komunikace, dle přílohy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby,  

T: 07/ 2016 

2. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši 
513 289,66 Kč a současně navýšit o tuto částku výdajovou část rozpočtu odboru správy 
veřejného majetku a to položky sdružené opravy Horákova, Šamánkova, Oblačná, 

KT: 10/2016 

USNESENÍ Č. 497/2016 

Sdružené investice 2016, financování oprav povrchů komunikací – SVS, a. s. 

Stručný obsah: Smlouva o spolupráci a společném postupu SVS, a. s. a statutárního města 
Liberec při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů staveb v roce 2016. 
V roce 2016 dosáhne příspěvek společnosti SVS, a. s. na opravu povrchu komunikací a chodníků 
výše 3 510 428,60 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby pro zajištění spoluúčasti společnosti 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČ 49099469, při financování úpravy povrchů 
komunikací v ulicích, kde bude v roce 2016 probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické 
infrastruktury ve vlastnictví této společnosti a oprava povrchů komunikací, tj. v ulicích 
Dr. M. Horákové, Oblačná a Šamánkova, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

a) zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby,  

T: 07/ 2016 

b) nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši 
3 510 428,60 Kč a současně navýšit o tuto částku výdajovou část rozpočtu odboru správy 
veřejného majetku v položce sdružené opravy Horákova, Šamánkova, Oblačná, 

KT: 10/2016 
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USNESENÍ Č. 498/2016 

Dětské dopravní hřiště – aktualizace provozního řádu 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení aktualizovaného provozního řádu 
Dětského dopravního hřiště v Liberci. Městská policie Liberec ve spolupráci se statutárním 
městem Liberec plánuje v letošním roce zahájit prázdninový provoz Dětského dopravního hřiště 
v Liberci i pro veřejnost a to každý všední den od 09:00 do 14:00 hodin. Jelikož v období letních 
prázdnin neprobíhá výuka dopravní výchovy a přednášky pro mateřské školy, využije městská 
policie na otevřený prázdninový provoz pro veřejnost lektora dopravní výchovy spolu s dalším 
strážníkem odboru prevence kriminality. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh aktualizovaného provozního řádu Dětského dopravního hřiště v Liberci dle 
přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zveřejnit aktualizovaný 
provozní řád Dětského dopravního hřiště V Liberci, Zhořelecká 147, Liberec I – Staré město, 460 
01 v místě obvyklém 

KT: 06/2016 

USNESENÍ Č. 499/2016 

Schválení vyhrazených stání pro invalidy 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazených parkovacích míst pro 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P S. Z. v Gagarinově ul., T. R. v ul. Aloisina výšina, R. S. v Národní 
ul., M. L. v ul. Kosmonautů. Veškeré žádosti splňují podmínky interního předpisu města 
Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP a ZTP/P. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Gagarinova pro držitele ZTP 
S. Z., 

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Aloisina výšina pro držitele ZTP 
T. R., kterého zastupuje H. R., 

3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Národní pro držitele ZTP/P R. S., 
kterou zastupuje R. S, 

4. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Kosmonautů pro držitele ZTP 
M. L., 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP S. Z. na komunikaci ul. Gagarinova, 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP T. R., kterého zastupuje H. R. na komunikaci ul. Aloisina 
výšina, 

3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
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parkovacího stání pro držitele ZTP/P R. S., kterou zastupuje R. S. na komunikaci 
ul. Národní, 

4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP M. L., 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 500/2016 

Žádost o řešení přístupu ke garážím z ul. Květnové revoluce 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je žádost vlastníků garáží v ul. Květnové revoluce 
v Ruprechticích, kteří žádají po městu Liberec zajištění přístupu k těmto garážím. Část vjezdu 
je nyní na soukromém pozemku, který chce jeho vlastník využít pro své potřeby. Jako možné 
řešení lze provést úpravu stávajícího připojení a jeho posun cca o 2 m. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost vlastníků garáží v ul. Květnové revoluce přijatou dne 8. 4. 2016 pod č. j. CJ MML 
072924/16 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
sdělit žadateli, že vjezd byl vybudován či upraven při stavbě garáží a jeho další úpravy by tak měly 
být řešeny vlastníky těchto připojovaných garáží, pro které také slouží 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat žadatele 
o přijatém usnesení rady města 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 501/2016 

Souvislá údržba chodníků v Liberci – realizace akce 

Stručný obsah: Důvodem je založení projektu, schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Souvislá údržba chodníků v Liberci“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Souvislá údržba chodníků 
v Liberci“ v souladu se směrnicí rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec formou zakázky malého rozsahu IV. kategorie, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce 
„Souvislá údržba chodníků v Liberci“ dle přílohy č. 2, 

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

Dodavatel IČ 
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Eurovia CS, a. s. 45274924 
Strabag, a. s. 60838744 
TSML, a. s. 25007017 
SaM silnice a mosty, a. s. 25018094 
1. Jizerskohorská stavební, s. r. o. 49904884 
Colas CZ, a. s. 26177005 
Swietelsky, s. r. o. 48035599 
M – silnice, a. s. 42196868 
Chládek a Tintěra, a. s. 62743881 
Silnice Žáček, s. r. o. 44569432 
Jan Foniok – Fony 14841274 

j m e n u j e   

1. Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 

Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 

Náhradníci: 

Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Markéta Mazánková zástupce odboru SM 
Romana Kozáková zástupce odboru SM 

2. Hodnotící komisi včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Petra Malá zástupce odboru SM 

Náhradníci: 

Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Marek Banýr zástupce odboru SM 
Romana Kozáková zástupce odboru SM 
Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 
Markéta Mazánková zástupce odboru SM  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele stavebních prací na akci „Souvislá údržba chodníků v Liberci“,  

T: 06/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Souvislá údržba chodníků 
v Liberci“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného 
uchazeče, 

T: 07/2016 



 
 

32

Záměr podání žádosti o majetkoprávní vypořádání – komunikace v Ostašově 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je záměr podání žádosti o majetkoprávní 
vypořádání formou bezúplatného převodu pozemku p. č. 11 v k. ú. Horní Suchá u Liberce 
včetně stavby komunikace. Jedná se o slepou část komunikace, která slouží pro přístup k cca 
9 rodinným domům. V současné době je vlastníkem pozemku a komunikace Státní pozemkový 
úřad. V případě schválení záměru by byla podána žádost o bezúplatný převod. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 502/2016 

Žádost HZSLK o řešení stavu komunikace Šumavská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je žádost HZS Libereckého kraje, který žádá 
statutární město Liberec o opravu komunikace Šumavská podél areálu požární stanice. Povrch 
komunikace vykazuje množství nerovností a již v minulosti prováděných oprav. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost HZS Libereckého kraje přijatou dne 28. 4. 2016 pod č. j. CJ MML 089494/16 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
zpracování projektové dokumentace na souvislou opravu komunikace Šumavská 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. informovat žadatele o výsledku projednání jeho žádosti, 

T: 06/2016 

V případě schválení varianty A: 

2. zajistit zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace Šumavská, 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 503/2016 

Návrhy smluv o právu provést stavbu na pozemcích vlastníků České dráhy, a. s. 
a České lesy, s. p. 

Stručný obsah: Odbor majetkové správy (MS) připravuje stavbu, jejímž předmětem je 
definitivní zajištění v celé délce deformovaného tubosideru na příjezdové cestě ke skokanskému 
areálu na Ještědu. Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřena smlouva o provedení 
stavby na pozemku Českých drah, a. s., p. č. 707/1 v k. ú. Horní Hanychov a na pozemku 
Lesů ČR, s. p., p. č. 711/2 v k. ú. Horní Hanychov. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
předkládá ve spolupráci s odborem majetkové správy návrh smlouvy o právu provést stavbu 
s akciovou společností České dráhy a návrh smlouvy o právu provést stavbu se státním 
podnikem Lesy České republiky radě města ke schválení. 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Lesy České republiky, s. p. jako vlastníkem 
a statutárním městem Liberec jako stavebníkem dle přílohy č. 1, 

2. uzavření smlouvy o právu provedení stavby mezi Českými dráhami, a. s. jako vlastníkem 
a statutárním městem Liberec jako stavebníkem dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit podpisy 
smluv o právu provést stavbu se subjekty Lesy České republiky, s. p. a České dráhy, a. s. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 504/2016 

Přijetí věcného daru – 18 ks medailí a 1 ks trofeje v hodnotě 10 660 Kč od Nadace 
PRECIOSA na vyhlášení projektu "Do práce na kole" 

Stručný obsah: Do práce na kole (DPNK) je celostátní soutěží, jejíž šestý ročník probíhá 
v květnu 2016 ve více než pětadvaceti městech po celé České republice. Záměrem projektu je 
motivovat co nejvíce lidí, aby se naučili používat jízdní kolo (nebo i běh či chůzi) jako pravidelný 
dopravní prostředek po městě. Vyhlášení soutěže za oblast Liberec a Jablonec nad Nisou bude 
probíhat dne 9. 6. 2016 v Liberci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí věcného daru – 18 ks medailí a 1 ks trofeje v hodnotě 10 660 Kč od Nadace PRECIOSA, se 
sídlem: Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092, pro statutární město Liberec na 
vyhlášení projektu „Do práce na kole“ a uzavření darovací smlouvy, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, uzavřít darovací 
smlouvu 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 505/2016 

Žádost o povolení použití znaku města 

Stručný obsah: Se žádostí o povolení použití znaku statutárního města Liberec v rámci konání 
soutěžní jízdy Ideální stopou Rallye Vltava napříč Českou republikou se na SML obrátil 
předseda Autoklubu Rallye Vltava v AČR Karel Řepa.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku SML spolku Autoklub Rallye Vltava v AČR, se sídlem U Pily 944, 273 51 Unhošť, 
IČ: 04151658 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 

a  u k l á d á  
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Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, vyrozumět žadatele o přijatém 
usnesení rady města 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 506/2016 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Stručný obsah: Vzhledem k dosahovaným velmi dobrým pracovním výsledkům při plnění 
mimořádných a zvlášť významných úkolů v období prvních pěti měsíců roku 2016 v souvislosti 
s řízením Městské policie Liberec navrhuje se poskytnutí odměny řediteli Městské policie 
Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, Mgr. Ladislavu 
Krajčíkovi, ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k vyplacení odměny 
Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc květen 2016 

USNESENÍ Č. 507/2016 

"Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Vesec" – zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec formou 
zjednodušeného podlimitního řízení 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
zadávacího řízení na dodávku dopravního automobilu pro potřeby jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Vesec, a to dle níže uvedené specifikace (technických parametrů 
a minimální výbavy). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na dodávku dopravního automobilu pro potřeby jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Vesec formou zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka 
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vesec“, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh v rámci zakázky „Dodávka dopravního 
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vesec“ dle přílohy č. 1, 

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

Dodavatel IČ 
AGROTEC, a. s. 00544957 
THT Polička, s. r. o. 46508147 
KOV Karoserie Velim, s. r. o. 04634977 
KNĚZEK, s. r. o. 27766837 
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PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o. 00549142 
MAXPEL CAR, s. r. o. 04105699 
KOBIT – THZ, s. r. o. 15053920 
ZHT Group, s. r. o. 27762262 
Fosan, s. r. o. 64509214 
STS Prachatice, a. s. 60826983 

j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 

Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník magistrátu města Liberec  
Lubomír Popp,  vedoucí oddělení krizového řízení 
Bc. Richard Michna,  velitel JSDHO Vesec 

Náhradníci: 

Tibor Batthyány,  primátor statutárního města Liberec 
Michal Prokop,  referent oddělení krizového řízení 
Jiří Šimon,  zástupce velitele JSDHO Vesec 

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

Jmenovaní členové: 

Ing. Jindřich Fadrhonc,  tajemník magistrátu města Liberec 
Lubomír Popp,  vedoucí oddělení krizového řízení 
Bc. Richard Michna,  velitel JSDHO Vesec 
Kpt. Ing. Petr Štajnc,  HZS LK 
Josef Hazi,  velitel JSDHO Krásná studánka 

Náhradníci: 

Tibor Batthyány,  primátor statutárního města Liberec 
Michal Prokop,  referent oddělení krizového řízení 
Jiří Šimon,  zástupce velitele JSDHO Vesec 
kpt. Ing. Radek Vojík,  HZS LK 
Daniel Svoboda,  velitel JSDHO Pilínkov 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 

1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek na výběr dodavatele 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka dopravního automobilu pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Vesec“, 

T: 06/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Dodávka dopravního automobilu pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů Vesec“ předložit radě města ke schválení výsledek 
zadávacího řízení, 

T:07/2016 

USNESENÍ Č. 508/2016 

"Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
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Machnín" – zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec formou 
zjednodušeného podlimitního řízení 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
zadávacího řízení na dodávku dopravního automobilu pro potřeby jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Machnín, a to dle níže uvedené specifikace (technických parametrů 
a minimální výbavy). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na dodávku dopravního automobilu pro potřeby jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Machnín formou zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka 
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Machnín“, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh v rámci zakázky „Dodávka dopravního 
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Machnín“ dle přílohy č. 1, 

3. seznam dodavatelů, kteří budou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení vyzváni 
k podání nabídky, a to: 
Dodavatel IČ 
AUTOTREND, spol. s r. o. 41324838 
AUTO KP PLUS, s. r. o. 25419226 
AUTO KOUTEK, s. r. o. 62245830 
AUTO IN, s. r. o. 25298828 
AutoHofi, s. r. o. 49902253 
MK Cars – Jablonec nad Nisou 47286822 
Federal Cars, spol. s r. o. 00671843 
Auto Trutnov, s. r. o. 25931270 
Auto-Arena, s. r. o. 46979921 
Hoffmann a Žižák, spol. s r. o. 62957813 
EURO CAR Vik, s. r. o. 64650243 

a  j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 

Ing. Jindřich Fadrhonc,  tajemník magistrátu města Liberec  
Lubomír Popp,  vedoucí oddělení krizového řízení 
David Gašpar,  velitel JSDHO Machnín 

Náhradníci: 

Tibor Batthyány,  primátor statutárního města Liberec 
Michal Prokop,  referent oddělení krizového řízení 
Petr Svoboda,  zástupce velitele JSDHO Machnín 

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

Jmenovaní členové: 

Ing. Jindřich Fadrhonc,  tajemník magistrátu města Liberec 
Lubomír Popp,  vedoucí oddělení krizového řízení 
David Gašpar,  velitel JSDHO Machnín 
kpt. Ing. Petr Štajnc,  HZS LK 
Josef Hazi,  velitel JSDHO Krásná studánka 
Náhradníci: 

Tibor Batthyány,  primátor statutárního města Liberec 
Michal Prokop,  referent oddělení krizového řízení 
Petr Svoboda,  zástupce velitele JSDHO Machnín 
kpt. Bc. Richard Michna,  HZS LK 
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Daniel Svoboda,  velitel JSDHO Pilínkov 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 

zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek na výběr dodavatele 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka dopravního automobilu pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Machnín“, 

T: 06/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Dodávka dopravního automobilu pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů Machnín“ předložit radě města ke schválení výsledek 
zadávacího řízení, 

T:07/2016 

Přílohy: 

k usnesení č. 462/2016 
k usnesení č. 463/2016 
k usnesení č. 464/2016 
k usnesení č. 465/2016 
k usnesení č. 471/2016 
k usnesení č. 473/2016 
k usnesení č. 480/2016 
k usnesení č. 484/2016 
k usnesení č. 485/2016 
k usnesení č. 486/2016 
k usnesení č. 487/2016 
k usnesení č. 488/2016 
k usnesení č. 489/2016 
k usnesení č. 490/2016 

k usnesení č. 491/2016 
k usnesení č. 492/2016 
k usnesení č. 493/2016 
k usnesení č. 494/2016 
k usnesení č. 495/2016 
k usnesení č. 496/2016 
k usnesení č. 497/2016 
k usnesení č. 498/2016 
k usnesení č. 501/2016 
k usnesení č. 503/2016 
k usnesení č. 504/2016 
k usnesení č. 505/2016 
k usnesení č. 507/2016 
k usnesení č. 508/2016 

 

V Liberci 9. června 2016 

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



Příloha č. 1

v Kč

hlavní činnost hospodářská činnost součet RF zřizovatel RF HČ fond odměn investice dotace SR

2 Botanická zahrada 5 430,17 46 096,80 51 526,97 5 430,17 0,00 0,00 46 096,80 0,00 0,00

3 Zoologická zahrada -91 568,61 91 568,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Divadlo F. X. Šaldy -409 097,78 438 515,82 29 418,04 123 339,00 0,00 29 418,04 0,00 0,00 0,00

5 Naivní divadlo -14 609,54 208 150,45 193 540,91 4 157,60 0,00 43 540,91 150 000,00 0,00 48 495,70

6 Dětské centrum Sluníčko 0,00 1 080,47 1 080,47 20 079,45 0,00 216,07 864,40 0,00 0,00

7 Centrum zdravot. a soc. péče 0,00 209 377,98 209 377,98 618 767,03 0,00 167 502,38 41 875,60 0,00 0,00

8 Komunitní středisko Kontakt 0,00 0,00 0,00 52 838,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Městské lesy Liberec -112 469,63 57 406,67 -55 062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem -622 315,39 1 052 196,80 484 944,37 824 611,85 0,00 240 677,40 238 836,80 0,00 48 495,70

v Kč

2 Botanická zahrada 2 779 704,00 2 779 704,00 0,00

3 Zoologická zahrada  9 416 737,00 9 479 893,00 0,00 organizace doplatila v 2/2015 navýšení odvodu odpisů za rok 2014 v částce 63 156,--. Odvod zřizovateli je 0,--.

4 Divadlo F. X. Šaldy 1 814 161,00 1 814 125,00 0,00 36 Kč přeplatek z roku 2014 - o tuto částku bude snížen odvod zřizovateli v roce 2016. Odvod zřizovateli je 0,--.

5 Naivní divadlo 243 804,00 250 368,00 0,00 v předpisu odvodu nebylo zohledněno navýšení hodnoty majetku. Odvod zřizovateli je 0,--.

6 Dětské centrum Sluníčko  788 712,00 788 712,00 0,00

7 Centrum zdravot. a soc. péče 53 990,00 53 990,00 0,00

9 Městské lesy Liberec 19 679,00 19 679,00 0,00

celkem 15 116 787,00 15 186 471,00 0,00

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2015

ORJ Organizace
Hospodářský výsledek 2015

vratka 

příspěvku 

zřizovateli

návrh rozdělení HV 2015 ostatní vratky

       Odvody prostředků zřizovateli z odpisů za rok 2015

ORJ Organizace předpis odvodu skutečnost
k odvodu 

zřizovateli

Příloha usnesení č. 462/2016
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Příloha č. 1

v  Kč

fond odměn

zřizovatel VHČ VHČ

100 MŠ Beruška -106,06 18 290,00 18 183,94 0,00 0,00 18 183,94 0,00 18 183,94 0,00 18 183,94 0,00 0,00

101 MŠ Čtyřlístek 0,00 0,00 0,00 213 418,88 0,00 213 418,88 0,00 0,00 0,00 0,00 213 418,88 0,00

102 MŠ Delfínek 0,00 0,00 0,00 30 243,60 0,00 30 243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 30 243,60 0,00

103 MŠ Dětská -900,00 900,00 0,00 39 395,60 0,00 39 395,60 0,00 0,00 0,00 0,00 39 395,60 0,00

104 MŠ  Hvězdička 0,00 0,00 0,00 37 279,00 0,00 37 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 279,00 0,00

105 MŠ Pastelka -4 890,49 13 875,00 8 984,51 93 704,00 0,00 102 688,51 0,00 8 984,51 0,00 8 984,51 93 704,00 0,00

106 MŠ Jablůňka -202,12 240,00 37,88 27 070,20 0,00 27 108,08 0,00 37,88 0,00 37,88 27 070,20 0,00

107 MŠ Jeřmanická 0,00 0,00 0,00 49 109,42 0,00 49 109,42 0,00 0,00 0,00 0,00 49 109,42 0,00

108 MŠ Jizerka -473,18 41 020,00 40 546,82 58 199,00 0,00 98 745,82 0,00 40 546,82 0,00 40 546,82 58 199,00 0,00

109 MŠ Kamarád 0,00 0,00 0,00 204 356,36 0,00 204 356,36 0,00 0,00 0,00 0,00 204 356,36 0,00

110 MŠ Klášterní 0,00 0,00 0,00 240 247,30 0,00 240 247,30 0,00 0,00 0,00 0,00 240 247,30 0,00

111 MŠ Klíček -3 008,14 7 999,50 4 991,36 74 159,00 0,00 79 150,36 0,00 4 991,36 0,00 4 991,36 74 159,00 0,00

112 MŠ Klubíčko 0,00 1 971,00 1 971,00 52 679,00 0,00 54 650,00 0,00 1 971,00 0,00 1 971,00 52 679,00 0,00

113 MŠ Korálek -73 760,50 127 838,00 54 077,50 5 935,40 0,00 60 012,90 0,00 44 077,50 10 000,00 54 077,50 5 935,40 0,00

114 MŠ Kytička 0,00 83 741,25 83 741,25 320 117,58 0,00 403 858,83 0,00 73 741,25 10 000,00 83 741,25 320 117,58 0,00

115 MŠ Malínek 0,00 1 386,00 1 386,00 22 256,70 0,00 23 642,70 0,00 1 386,00 0,00 1 386,00 22 256,70 0,00

116 MŠ Matoušova -4 250,00 4 250,00 0,00 39 086,00 0,00 39 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 086,00 0,00

117 MŠ Motýlek -7 223,00 7 223,00 0,00 179 275,00 0,00 179 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 275,00 0,00

118 MŠ Nad přehradou -2 892,96 3 498,00 605,04 61 893,00 0,00 62 498,04 0,00 605,04 0,00 605,04 61 893,00 0,00

119 MŠ Pod Ještědem 0,00 1 824,00 1 824,00 43 466,00 0,00 45 290,00 0,00 1 824,00 0,00 1 824,00 43 466,00 0,00

120 MŠ Pohádka -141,47 756,00 614,53 53 446,00 0,00 54 060,53 0,00 614,53 0,00 614,53 53 446,00 0,00

121 MŠ Pramínek 0,00 1 892,50 1 892,50 55 566,50 0,00 57 459,00 0,00 1 892,50 0,00 1 892,50 55 566,50 0,00

122 MŠ Rolnička 0,00 5 464,40 5 464,40 0,00 0,00 5 464,40 0,00 5 464,40 0,00 5 464,40 0,00 0,00

123 MŠ Rosnička -1 142,40 2 067,00 924,60 40 146,00 0,00 41 070,60 0,00 924,60 0,00 924,60 40 146,00 0,00

124 MŠ Sedmikráska 0,00 637,00 637,00 58 469,68 0,00 59 106,68 0,00 637,00 0,00 637,00 58 469,68 0,00

125 MŠ Sluníčko 0,00 4 450,00 4 450,00 6 024,88 0,00 10 474,88 0,00 4 450,00 0,00 4 450,00 6 024,88 0,00

126 MŠ Srdíčko -58 988,10 18 760,00 -40 228,10 0,00 0,00 -40 228,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127 MŠ Stromovka 0,00 3 700,00 3 700,00 6 596,80 0,00 10 296,80 0,00 3 700,00 0,00 3 700,00 6 596,80 0,00

128 MŠ U Bertíka 0,00 0,00 0,00 84 051,82 0,00 84 051,82 0,00 0,00 0,00 0,00 84 051,82 0,00

129 MŠ V zahradě -110,35 60 259,99 60 149,64 28 139,00 0,00 88 288,64 0,00 50 149,64 10 000,00 60 149,64 28 139,00 0,00

-158 088,77 412 042,64 253 953,87 2 124 331,72 0,00 2 378 285,59 0,00 264 181,97 30 000,00 294 181,97 2 124 331,72 0,00

zřizovateli SR

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2015

ORJ Organizace

Hospodářský výsledek 2015
vratka 

příspěvku 

zřizovateli

vratka 

dotace SR

k vypořádání 

celkem

rozdělení HV 2015 odvod 

z hlavní činnosti

    MŠ  celkem

z VHČ
 hospodářský 

výsledek 

celkem

rezervní fond

celkem
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100 MŠ Beruška 8 048 758 8 048 652 -106 58 840 77 130 18 290 18 184

101 MŠ Čtyřlístek 8 861 848 8 861 848 0 0 0 0 0

102 MŠ Delfínek 4 701 706 4 701 706 0 0 0 0 0

103 MŠ Dětská 4 488 335 4 487 435 -900 350 1 250 900 0

104 MŠ Hvězdička 8 704 767 8 704 767 0 0 0 0 0

105 MŠ Pastelka 5 916 814 5 911 923 -4 890 19 845 33 720 13 875 8 985

106 MŠ Jablůňka 6 669 873 6 669 671 -202 0 240 240 38

107 MŠ Jeřmanická 5 075 997 5 075 997 0 0 0 0 0

108 MŠ Jizerka 3 071 639 3 071 166 -473 760 41 780 41 020 40 547

109 MŠ Kamarád 7 586 046 7 586 046 0 0 0 0 0

110 MŠ Klášterní 14 953 860 14 953 860 0 0 0 0 0

111 MŠ Klíček 6 688 420 6 685 412 -3 008 25 851 33 850 8 000 4 991

112 MŠ Klubíčko 5 956 652 5 956 652 0 679 2 650 1 971 1 971

113 MŠ Korálek 6 316 564 6 242 804 -73 761 273 414 401 252 127 838 54 078

114 MŠ Kytička 12 483 551 12 483 551 0 49 578 133 319 83 741 83 741

115 MŠ Malínek 5 942 096 5 942 096 0 714 2 100 1 386 1 386

116 MŠ Matoušova 4 236 683 4 232 433 -4 250 750 5 000 4 250 0

117 MŠ Motýlek 11 683 685 11 676 462 -7 223 15 462 22 685 7 223 0

118 MŠ Nad přehradou 3 027 450 3 024 558 -2 893 1 802 5 300 3 498 605

119 MŠ Pod Ještědem 3 770 686 3 770 686 0 576 2 400 1 824 1 824

120 MŠ Pohádka 6 279 343 6 279 201 -141 294 1 050 756 615

121 MŠ Pramínek 6 616 990 6 616 990 0 683 2 575 1 893 1 893

122 MŠ Rolnička 3 683 206 3 683 206 0 2 344 7 808 5 464 5 464

123 MŠ Rosnička 3 183 430 3 182 288 -1 142 583 2 650 2 067 925

124 MŠ Sedmikráska 3 052 670 3 052 670 0 19 000 19 637 637 637

125 MŠ Sluníčko 7 564 522 7 564 522 0 14 150 18 600 4 450 4 450

126 MŠ Srdíčko 4 808 900 4 749 912 -58 988 8 700 27 460 18 760 -40 228

127 MŠ Stromovka 6 704 183 6 704 183 0 19 290 22 990 3 700 3 700

128 MŠ U Bertíka 6 350 809 6 350 809 0 0 0 0 0

129 MŠ V zahradě 5 363 776 5 363 666 -110 63 220 123 480 60 260 60 150

MŠ celkem 191 793 260 191 635 171 -158 089 576 883 988 926 412 043 253 954

náklady 

celkem
výnosy 

celkem
hospodářský 

výsledek

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML 2015 - MŠ

ORJ Organizace

hlavní činnost doplňková činnost

HV celkem
náklady celkem výnosy celkem

hospodářský 

výsledek
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Příloha č. 1

v  Kč

fond odměn

zřizovatel VHČ VHČ

200 ZŠ  Aloisina výšina -386 885,34 389 870,07 2 984,73 0,00 0,00 2 984,73 0,00 2 984,73 0,00 2 984,73 0,00 0,00

201 ZŠ  Barvířská -24 721,00 255 001,49 230 280,49 33 620,50 0,00 263 900,99 0,00 130 280,49 100 000,00 230 280,49 33 620,50 0,00

202 ZŠ  Broumovská -18 973,79 497 330,35 478 356,56 325 739,45 0,00 804 096,01 0,00 428 356,56 50 000,00 478 356,56 325 739,45 0,00

203 ZŠ  Česká 0,00 284 655,48 284 655,48 337 940,26 2 262,00 624 857,74 0,00 234 655,48 50 000,00 284 655,48 337 940,26 2 262,00

204 ZŠ  Dobiášova -14 437,12 89 804,42 75 367,30 856 349,30 0,00 931 716,60 0,00 75 367,30 0,00 75 367,30 856 349,30 0,00

205 ZŠ  Husova -437,36 317 162,00 316 724,64 209 566,10 0,00 526 290,74 0,00 266 724,64 50 000,00 316 724,64 209 566,10 0,00

206 ZŠ Ještědská -93 230,25 343 375,19 250 144,94 224 277,00 17 501,40 491 923,34 0,00 250 144,94 0,00 250 144,94 224 277,00 17 501,40

207 ZŠ  Kaplického -93 300,54 342 318,73 249 018,19 213 809,28 11 845,00 474 672,47 0,00 224 018,19 25 000,00 249 018,19 213 809,28 11 845,00

208 ZŠ  Křižanská 0,00 279 441,27 279 441,27 471 013,76 0,00 750 455,03 0,00 254 441,27 25 000,00 279 441,27 471 013,76 0,00

209 ZŠ  Lesní -28 546,56 398 781,91 370 235,35 399 826,99 0,00 770 062,34 0,00 345 235,35 25 000,00 370 235,35 399 826,99 0,00

210 ZŠ  Na Výběžku -7 530,35 42 370,34 34 839,99 330 703,89 0,00 365 543,88 0,00 34 839,99 0,00 34 839,99 330 703,89 0,00

211 ZŠ  nám.Míru -3 986,78 81 351,06 77 364,28 291 140,94 0,00 368 505,22 0,00 77 364,28 0,00 77 364,28 291 140,94 0,00

212 ZŠ  Oblačná -6 721,76 136 920,41 130 198,65 103 065,00 0,00 233 263,65 0,00 130 198,65 0,00 130 198,65 103 065,00 0,00

213 ZŠ  Sokolovská 0,00 123 750,29 123 750,29 324 765,09 0,00 448 515,38 0,00 123 750,29 0,00 123 750,29 324 765,09 0,00

214 ZŠ  Švermova 0,00 239 609,95 239 609,95 36 905,70 0,00 276 515,65 0,00 239 609,95 0,00 239 609,95 36 905,70 0,00

215 ZŠ  U soudu -20 731,53 178 097,85 157 366,32 176 464,74 0,00 333 831,06 0,00 157 366,32 0,00 157 366,32 176 464,74 0,00

216 ZŠ  U školy -139 407,66 153 355,98 13 948,32 59 688,30 0,00 73 636,62 0,00 13 948,32 0,00 13 948,32 59 688,30 0,00

217 ZŠ  ul. 5. května 0,00 260 791,31 260 791,31 621 731,20 0,00 882 522,51 0,00 260 791,31 0,00 260 791,31 621 731,20 0,00

218 ZŠ  Vrchlického -69 629,28 271 925,03 202 295,75 80 261,47 0,00 282 557,22 0,00 202 295,75 0,00 202 295,75 80 261,47 0,00

219 ZŠ Jabloňová 0,00 96 770,69 96 770,69 86 581,61 0,00 183 352,30 0,00 96 770,69 0,00 96 770,69 86 581,61 0,00

220 ZUŠ Frýdlantská -868 599,99 868 599,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 ZpŠ Gollova -19 037,91 0,00 -19 037,91 77 795,09 0,00 77 795,09 0,00 0,00 0,00 0,00 77 795,09 0,00

222 ZpŠ Orlí -10 338,70 56 970,00 46 631,30 12 457,67 0,00 59 088,97 0,00 44 606,30 0,00 44 606,30 14 482,67 0,00

-1 806 515,92 5 708 253,81 3 901 737,89 5 273 703,34 31 608,40 9 226 087,54 0,00 3 593 750,80 325 000,00 3 918 750,80 5 275 728,34 31 608,40     ZŠ celkem

Příspěvky na investice nebyly v roce 2015 školám poskytnuty.

Pozn. ZpŠ Gollova ukončila svou činnost k 31.12.2015

z VHČ
 hopodářský 

výsledek 

rezervní fond

celkem zřizovateli SR

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2015 - základní školy

ORJ Organizace

Hospodářský výsledek 2015 vratka 

příspěvku 

zřizovateli

vratka 

dotace SR

k vypořádání 

celkem

rozdělení HV 2015 odvod 

z hlavní 

činnosti

Příloha usnesení č. 464/2016



200 ZŠ  Aloisina výšina 28 366 823 27 979 938 -386 885 761 457 1 151 327 389 870 2 985

201 ZŠ  Barvířská 21 576 172 21 551 451 -24 721 480 637 735 638 255 001 230 280

202 ZŠ  Broumovská 27 356 276 27 337 302 -18 974 455 705 953 035 497 330 478 357

203 ZŠ  Česká 27 853 439 27 853 439 0 531 874 816 529 284 655 284 655

204 ZŠ  Dobiášova 36 462 794 36 448 357 -14 437 1 415 079 1 504 884 89 804 75 367

205 ZŠ  Husova 23 632 743 23 632 306 -437 913 542 1 230 704 317 162 316 725

206 ZŠ Ještědská 27 574 841 27 481 611 -93 230 308 341 651 717 343 375 250 145

207 ZŠ  Kaplického 16 682 349 16 589 049 -93 301 451 468 793 787 342 319 249 018

208 ZŠ  Křižanská 17 550 963 17 550 963 0 267 475 546 916 279 441 279 441

209 ZŠ  Lesní 29 039 728 29 011 182 -28 547 549 890 948 672 398 782 370 235

210 ZŠ  Na Výběžku 11 067 708 11 060 177 -7 530 230 077 272 447 42 370 34 840

211 ZŠ  nám.Míru 16 865 936 16 861 950 -3 987 288 194 369 545 81 351 77 364

212 ZŠ  Oblačná 15 716 377 15 709 656 -6 722 88 840 225 760 136 920 130 199

213 ZŠ  Sokolovská 22 701 695 22 701 695 0 796 104 919 854 123 750 123 750

214 ZŠ  Švermova 18 553 320 18 553 320 0 571 193 810 803 239 610 239 610

215 ZŠ  U soudu 22 819 121 22 798 390 -20 732 469 453 647 551 178 098 157 366

216 ZŠ  U školy 20 928 394 20 788 987 -139 408 325 690 479 046 153 356 13 948

217 ZŠ  ul. 5. května 22 749 401 22 749 401 0 385 073 645 865 260 791 260 791

218 ZŠ  Vrchlického 20 777 938 20 708 308 -69 629 638 137 910 062 271 925 202 296

219 ZŠ Jabloňová 35 338 713 35 338 713 0 548 491 645 262 96 771 96 771

220 ZUŠ Frýdlantská 36 784 974 35 916 374 -868 600 87 483 956 083 868 600 0

221 ZpŠ Gollova 8 094 475 8 075 437 -19 038 0 0 0 -19 038

222 ZpŠ Orlí 14 383 178 14 372 839 -10 339 4 050 61 020 56 970 46 631

522 877 359 521 070 843 -1 806 516 10 568 251 16 276 505 5 708 254 3 901 738

Poznámka: účetní výkazy za rok 2015 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky a majetku SML

náklady celkem výnosy celkem hospodářský výsledek

ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML 2015 - základní školy

ORJ Organizace

hlavní činnost doplňková činnost

HV celkem
náklady celkem výnosy celkem hospodářský výsledek
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Důvodová zpráva 

 

Rada města svým usnesení  č. 277/2015 schválila realizaci hlavních úkolů pro odbor 

ekonomiky v roce 2015 a uložila předložit  jejich vyhodnocení a návrh aktuálních úkolů 

na rok 2016 

Hlavní úkoly – oblasti činnosti pro OE na rok 2015 

Níže jsou uvedeny jednotlivé úkoly a stav jejich řešení (kurzívou) v roce 2015 (čísla 1.-13.)  

a návrh úkolů na rok 2016 (čísla I.- X.) 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol v roce 2015 a jeho plnění 

1. 
Plné zavedení systému GINIS + rozvoj vybraných aplikací: 

Systém byl zaveden. Funkcionalita není ve všech ohledech v souladu s potřebami SML 

a to zejména s ohledem na sestavení účetní závěrky  (salda, bilanční kontinuita, kon-

trolní mechanismy, sestavy apod.)   

2. 
Zlepšení podmínek pro splácení dlouhodobých dluhů: 

První krok dokončen v 2/2015 – zlevnění financování o cca 17 mil. Kč/rok 

3. 
Vytvoření uceleného přehledu o hospodaření městských organizací a společností: 

Analýza o.p.s. Komunitní práce – výstup pro RM 

Zahájení analýz vybraných PO, přesunuto do roku 2016 

4. 
Vytvoření finančně-analytického pracoviště: 

Vytvořeno jedno pracovní místo analytika -  Ing. Pavla Ondrová od 8/2015 

5. 
Aktivní přístup ke zvyšování příjmů města: 

První krok směrem k narovnání vztahu s Vratislavicemi v poměru daňových příjmů na 

obyvatele. Zpracování základní analýzy.  Rozpracovaná analýza rozpočtového určení 

daní v porovnání SML a dalších měst ČR   

6. 
Vytvoření dlouhodobého plánu financování investičních záměrů v návaznosti na stra-

tegický plán města: 

Zpracována nová struktura rozpočtového výhledu jako podklad pro naplňování Fon-

du rozvoje SML a ve spolupráci s OSRD vytvoření tabulky investičních potřeb 

s ohledem na dotační projekty SML a schválený rozpočtový výhled SML 2016-2020 

7. 
Spuštění aplikace „rozklikávací rozpočet“ připravený k připomínkování: 

Přípravné a konzultační práce, nesplněno, přesunuto do roku 2016. 

8. 
Příprava návrhu motivačního systému pro pracovníky radnice a ZM (příjmy, výdaje): 

Zpracován materiál – Návrh zavedení motivačního systému, projednán v PV 5/2015, 

nebylo schváleno. Odloženo, bude řešeno případně v rámci personálního auditu nebo 

některého projektu.  

9. 
Vytvoření Fondu rozvoje po ekonomické stránce: 

Příloha usnesení č. 465/2016
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Vytvořeny účty pro jednotlivé podfondy, systém funguje. 

10. 
Zavedení pravidelných aktualizací – redukcí výdajů po čtvrtletích: 

V 2015 neaplikováno, bude realizováno od 6/2016 

11. 
Zavedení podrobnějšího rozpočtového výhledu v novém členění: 

Nová podrobnější struktura rozpočtového výhledu tvořena ve spolupráci s firmou 

AQE, byla schválena v březnu 2016, je kompatibilní s novou strukturou rozpočtu. 

12. 
Zavedení zveřejňování všech faktur: 

2015 – neaplikováno, bude realizováno 2016 v rámci rozklikávacího rozpočtu. 

13. 
Účetní oblast - hospodářská činnost města – zjednodušení : 

Změna provedena od 1. 1. 2016 

 

Nové úkoly pro rok 2016: 

 

 

Číslo  

úkolu 

Úkol v roce 2015 a nový úkol pro rok 2016 Termín 

I. Plné zavedení systému GINIS + rozvoj vybraných aplikací 

Odstranění nedostatků evidovaných na helpdesk, implementace a vyu-

žívání manažerské nadstavby. 

12 

II. Zlepšení podmínek pro splácení dlouhodobých dluhů 

Dokončení refinancování dlouhodobého financování s další plánovaným 

zlevněním o cca 10 mil. Kč ročně 

11 

III. Vytvoření uceleného přehledu o hospodaření městských organizací a spo-

lečností 

Základní analýza vybraných velkých příspěvkových organizací včetně 

předložení informací do orgánů města a vypracování návrhu struktury 

vlastnické politiky města + příprava podkladů pro řešení projektu Ří-

zení obchodních organizací města. 

10 

IV. Vytvoření finančně-analytického pracoviště 

Vytvoření 3 členného týmu (přesunem v rámci stávajícího personálního 

obsazení) + vyhodnocení činnosti pracoviště za rok 2016 

8 

V. Aktivní přístup ke zvyšování příjmů města 

Zpracování detailní analýzy přerozdělování sdílených daní  ve spolu-

práci s externí firmou a znovuprojednání s MO Vratislavice, do 9/2016 

bude předložen na PV a RM soupis možného zvýšení příjmů 

v pravomoci města. 

9 

VI. Vytvoření dlouhodobého plánu financování investičních záměrů 

v návaznosti na fond rozvoje, rozpočtový výhled a strategický plán města 

6 

Příloha usnesení č. 465/2016



 5 

Sjednocení dílčích podkladů do jednoho uceleného materiálu, zejména 

propojení fondu rozvoje a rozpočtového výhledu 

VII. Spuštění aplikace „rozklikávací rozpočet“ připravený k připomínkování 

Spuštění aplikace ve spolupráci se specialistou na zapojování veřejnosti 

a s odborem informatiky 

8 

VIII. Příprava návrhu motivačního systému pro pracovníky radnice a ZM (příjmy, 

výdaje) 

Projednání odloženého materiálu s tajemníkem úřadu a v radě města + 

schválení návrhu pro rok 2017 

9 

IX. Zavedení pravidelných aktualizací – redukcí výdajů po čtvrtletích 

Menší počet rozpočtových opatření (čtvrtletně) s důrazem na  zdůvod-

nění podrobnějších změn a nových položek a nově s aktivním snižová-

ním nečerpaných položek ze strany OE. 

6 

 

X. 

 

Zavedení zveřejňování všech faktur 

Vytvoření sestavy k uveřejňování v informačním systému v rámci roz-

klikávacího rozpočtu resp. jeho manažerské nadstavbě 

8 

XI. 
Příprava ucelených podkladů pro jednání s krajem o spolufinancování 

organizací města s krajským přesahem 

8 

XII. 
Příprava podkladů pro zahájení jednání o změně RÚD s dalšími městy, 

v rámci SMO a s MF ČR. 

7 

 
  

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 

v radě města 
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Příloha č.1 – Smlouva o nájmu 
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Důvodová zpráva 
___________________________________________________________________________ 
 
Stručný obsah: Obsahem dodatku č. 1 Pravidel pro stanovení platu ředitelů školských 
příspěvkových organizací zřizovaných SML je zařazení do platové třídy a stanovení vý-
še základního příplatku za vedení pro ředitele Domu dětí a mládeže, jako podkladu pro 
posouzení náročnosti řídicí práce. Vzhledem ke skutečnosti, že Dům dětí a mládeže je 
SML z řizován od 1. září 2016, bude tento dodatek účinný od stejného data.   
 
Současná Pravidla pro stanovení platu ředitelů školských příspěvkových organizací zřizova-
ných SML („Pravidla“) byla schválena usnesením RM č. 190/2015 dne 17. března 2015.  
 

1) Ve článku II odstavci 1 Pravidel je stanoveno v souladu s ustanovením § 123 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, že ředitel je do 
platové třídy zařazován podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám 
vykonává. Současně jsou zde uvedeny kódy povolání z NV č. 222/2010 Sb., o katalo-
gu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů („katalog pra-
cí“), jež se vztahují k výkonu činností ředitelů všech druhů škol, které zřizuje SML 
dosud (MŠ, ZŠ, ZUŠ). 
 

SML zřizuje DDM Větrník, Liberec, p. o. od 1. 9. 2016, proto se stejným datem účinnosti 
bude obsahem dodatku doplnění článku II, odst. 1, tedy kód povolání z katalogu prací, vzta-
hující se k výkonu činnosti ředitele DDM, takto: 

 
- „ředitel domu dětí a mládeže: 

do 12. platové třídy – 2.16.04“ 
 

2) Ve článku III odstavci 9 těchto Pravidel je z důvodu posouzení náročnosti řídicí práce 
stanovené určité procento z platové třídy nejvyššího stupně (dle platového zařazení ře-
ditele), jako základní výše příplatku za vedení, a to pro ředitele MŠ, ZŠ a ZUŠ (viz § 
124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).  

 
Ze stejného důvodu jako v předešlém bodě, je nutné doplnit do stávajících Pravidel podklad 
pro posouzení náročnosti řídicí práce a tedy pro stanovení základní výše příplatku za vedení 
také pro ředitele tohoto školského zařízení, který bude s účinností od 1. 9. 2016 proveden tak-
to: 

 

Základní příplatek pro ředitele DDM pro posouzení náročnosti řídicí práce 

Počet žáků 2. stupeň řízení 3. stupeň řízení 4. stupeň řízení 

1 až 300  22  

301 až 600  23  

601 až 900  24  

901 až 1200  25  

1201 až 1500  26  

1501 až 1800  27  

1801 a více  28  
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Ostatní ustanovení Pravidel (ve věci stanovení nárokových či nenárokových složek platu) je 
totožné pro všechny druhy škol a školských zařízení, a zůstávají beze změny. 
 
V důsledku zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, p. o., s účinností od 1. září 2016, je 
nutné zapracovat do Pravidel podklad pro zařazení do platové třídy a podklad pro stanovení 
výše základního příplatku za vedení i pro tento druh školského zařízení. Z tohoto důvodu od-
bor 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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P R O G R A M 

kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 a 2015 u organizace Mateřská škola 
„ Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace. 

 

Cíl kontrolní akce: Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele. 

   Kontrola hotovostních operací a inventarizace. 

 

Objekt kontroly: Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvko-
vá organizace.  

 

Kontrole podrobit: 1) Kontrola dodržování zřizovací listiny. 

 2) Kontrola dodržování metodiky ke zřizovacím listinám.  

 3) Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele 
se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 
a 2015. 

 

 

Kontrolní akce bude provedena v měsíci březnu roku 2016. 

 

Liberec 23. února 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Marie Vozobulová 

    vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
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P r o t o k o l   č. 3/2016 

 

o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“) a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustano-
veních zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“). 

 

 

I. Kontrolní orgán 

Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 

 

 

Složení kontrolní skupiny: 

Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 

Členka: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu 

 

 

II. Kontrolovaná osoba 

Identifikace: Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková 
organizace, Liberec 5 (dále jen „organizace“), IČO 72741945. 

Ředitelka organizace, Bc. Lucie Opalecká, byla jmenovaná do funkce s účinností od 1.8.2012 
na období 6 let. 

Ředitelka nemá jmenovanou svou zástupkyni. Zástup stanoví v případě potřeby na konkrétní 
období, na dobu určitou. 

Zřizovací listina ze dne 11.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku, předaného organiza-
ci k hospodaření. 

Aktuální kapacita mateřské školy 50 dětí byla naplněna na 100 %. Organizace zaměstnává 
4 pedagogické pracovnice a 3 nepedagogické (kuchařka, domovnice, provozní). 

 

 

I II. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 10.3.2016 v 9.00 hodin předáním pověření ředitelce or-
ganizace  a tentýž den byla na místě ukončena. 

Přítomni: Bc. Lucie Opalecká, Renata Mrázková (provozní), Jaroslava Pešková, Ing. Marie 
Vozobulová.  

 

 

Příloha usnesení č. 484/2016



 7

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. 3/2016 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 

 

 

IV. Předmět kontroly 

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kon-
trolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřej-
nosprávní kontrola. 

 

 

V. Kontrolované období 

Roky 2014 a 2015 a aktuální rok 2016. 

 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 11.3.2016. Na místě byly prověřeny doklady týka-
jící se dokladové inventarizace za roky 2014 a 2015. 

 

 

VII. Kontrolní zjišt ění 

 

1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 

– č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „ZFK“), 

– č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 416“), 

– č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 

– č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 

– č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 
„MRP“), 

– č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 

– č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 

– vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen „vy-
hláška o inventarizaci“), 

– České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 
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– č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen 
„vyhláška FKSP“), 

– a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 

 

 

Mezi podklady ke kontrole byly organizací předloženy tyto vnitřní řídící normy: 

1) Organizační řád MŠ 

2) Oběh účetních dokladů 

3) Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 

4) Vnitřní organizační směrnice pro provádění doplňkové činnosti 

5) Vnitřní kontrolní (a řídící) systém 

6) Směrnice o účtování a použití kreditních karet 

7) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků 

8) Vnitřní organizační směrnice a směrnice pro evidenci majetku 

9) Vedení účetnictví 

 

Ve směrnici Vedení účetnictví byla funkce kuchařky uvedena jako vedoucí školní jídelny. 
Nesrovnalost byla projednáno s ředitelkou na místě.  

 

 

2) Vnit řní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 

a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK) 

Při minulé kontrole byl zjištěn nedostatek a bylo uloženo nápravné opatření: 

1) K platbám za nákupy uskutečňované pro organizaci nepoužívat soukromou platební kartu, 
ale postupovat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a finanční kontrole.  

 

Zjištění: 

Nápravné opatření dle bodu 1 bylo splněno. Nebyl zjištěn nedostatek. 

 

 

b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK) 

Směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém byla vypracovaná v souladu s jednotlivými usta-
noveními ZFK a vyhláškou č. 416. Součástí směrnice bylo pověření pracovnice vykonávající 
funkci příkazce operace (dále jen „PO“) – zástup, správce rozpočtu/hlavní účetní (dále jen 
„SR/HÚ“), SR/HÚ – zástup. Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídící 
kontrolu jak veřejných příjmů, tak veřejných výdajů v souladu se ZFK. Byl doložen písemný 
záznam, tzv. „košilka“.  
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Ředitelka organizace předložila za roky 2014 a 2015 písemné záznamy o provedení průběžné 
a následné kontroly. 

 

 

c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací 
na místě kontroly (§ 11 ZFK) 

Organizace předložila za roky 2014 a 2015 Písemný záznam o předběžné řídící kontrole před 
vznikem závazku, na kterém byla provedena předběžná řídící kontrola před vznikem závazku 
PO a SR/HÚ na očekávané výdaje vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, např. platba 
za telefon, účetnictví, služby BOZP, aj. 

 

Zjištění:  

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 

a) Příspěvky od SML (v Kč) 

rok 2014 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz  167.207,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie  224.640,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy      5.740,- 

 

rok 2015 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz  165.000,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie  245.000,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy      3.281,- 

 

 

b) Ostatní příspěvky 

Organizaci nebyly za roky 2014 a 2015 poskytnuty.  

 

c) Informace o dotacích z prostředků EU  

Za kontrolované období roků 2014 a 2015 nečerpala organizace prostředky EU. V době kon-
troly čerpání prostředků ředitelka organizace neplánovala.  

 

 

d) Závazné ukazatele a jejich plnění 

Příloha usnesení č. 484/2016



 10

Závazným ukazatelem stanoveným na kontrolované období roků 2014 a 2015 byl příspěvek 
na energie. V roce 2014 vykázala organizace úsporu energie ve výši Kč 20.593,-. V roce 2015 
vykázala organizace úsporu ve výši Kč 61.893,-. 

 

Zjištění:  

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL: 

a) Účetní závěrka 

Účetní závěrka za rok 2014 byla zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem a založena 
do Sbírky listin. 

 

 

Za kontrolované období roků 2014 a 2015 organizace nevykazovala pohledávky.  

 

 

b) Inventarizace majetku 

Organizace předložila na kontrolované roky Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace, 
Jmenování členů inventarizační komise, Záznam o školení DIK, Prohlášení odpovědné osoby, 
Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace. Předsedou inventarizační komise 
byla jmenovaná zaměstnankyně, která v průběhu roku nenakládala s finančními prostředky 
organizace. Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v rozvaze souhlasily 
s předloženou inventarizací. Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno v souladu 
se ZL a metodikou k ní. 

 

Dokladová inventura k 31.12.2014 a k 31.12.2015 byla provedena u veškerých používaných 
účtů. 

  

 

Podrozvahová evidence byla vedena.  

 

 

c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 

Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši Kč 0,-. 
Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 3.999,-. Úspora z provozu činila 
Kč 290,38, úspora za energie byla ve výši Kč 20.593,-. Zřizovatel schválil příspěvek 
do rezervního fondu ve výši Kč 3.999,- a odvod zřizovateli ve výši Kč 20.883,38. 
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Hospodářský výsledek za rok 2015 nebyl v době kontroly zřizovatelem schválen. 

 

 

d) Fondové hospodaření 

stav účtu v Kč      k 31.12.2014  k 31.12.2015 

411 Fond odměn                434,-              434,- 

413 Rezervní fond tvořený ze zlepš. HV        12.965,79           1.358,79 

414 Rezervní fond z ostatních titulů              114,30              114,30 

416 Fond reprod. majetku, investiční fond      0,-       0,- 

       --------------------------------------------------- 

celkem             13.514,09           1.907,09 

241 Běžný účet         267.803,25       287.412,72 

 

Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2014 a k 31.12.2015 byly kryty finančními 
prostředky na účtu organizace.  

 

 

e) Dodržování ZL a metodiky k ní  

Na roky 2014 a 2015 organizace předložila plán oprav a odpisový plán. 

 

 

Organizace předložila pojistnou smlouvu č. 560 901 1575 ze dne 9.12.2002 uzavřenou 
s Kooperativou, pojišťovnou, a. s., agentura Liberec s účinností od 1.1.2003, včetně dodatků. 
Kromě jiného byl pojištěn soubor vlastních cenností do výše Kč 10.000,-. Výše pojistného 
odpovídá stanovenému pokladnímu limitu. 

 

 

Za kontrolované období roků 2014 a 2015 nebyly organizaci poskytnuty žádné dary.  

 

 

Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 v objektu školy revize Byla předložena např.: 
Zpráva o provedení kontroly čištění spalinové cesty, Zpráva o kontrole plynového zařízení, 
Zpráva o revizi elektroinstalace, Zpráva o revizi hromosvodového zařízení, Zápis o kontrole 
hasicích přístrojů, Protokol o odborné technické kontrole zabudovaného a přenosného tělový-
chovného nářadí. 
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Za kontrolované období předložila organizace Dohodu o odpovědnosti uzavřenou dne 
3.3.2014 se zaměstnankyní ve funkci kuchařka, která přebírá odpovědnost za sklad potravin. 
Součástí dohody byla inventura skladu potravin ke dni 3.3.2014. 

 

Zjištění:  

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

5) Finanční operace:  

a) Hotovostní operace 

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha za roky 2014 a 2015 a pokladní doklady, které 
byly vedeny jednou číselnou řadou. Limit pokladní hotovosti, stanovený ve výši Kč 10.000,-, 
nebyl překročen. Inventarizace pokladní hotovosti byla provedena 1x za rok ke dni 
31.12.2014 a k 31.12.2015 v souladu s vnitřní směrnicí. Namátkovou kontrolou příjmových 
a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními pro-
středky. Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpi-
sovým vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. Organizace měla vypracovanou 
Směrnici o účtování a použití kreditní karty, kterou používala k jednotlivým platbám a pře-
vážně k výběru hotovosti z banky. Platby byly účtovány přes interní doklady. 

Za kontrolované období nevykazovala organizace cestovné. 

 

Na místě byla provedena kontrola stavu pokladní hotovosti. Provozní organizace, ve funkci 
pokladní, předložila pokladní knihu, ve které byl poslední zápis proveden dne 18.2.2016 
a zůstatek činil K č 50,-. Stav pokladní hotovosti v příruční pokladně ve výši Kč 50,- souhlasil 
se stavem uvedeným v pokladním deníku. 

 

 

b) Bankovní operace  

Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontro-
lou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jed-
notlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace.  

Předběžná řídící kontrola před a po vzniku závazku byla provedena v souladu se ZFK, podpi-
sovými vzory a směrnicí Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. Byl doložen písemný záznam. 

 

 

Organizace nepředložila na kontrolované období vydané faktury za pronájem nebytových 
prostor, neboť nájemci hradí platby za pronájem hotově do pokladny organizace.  

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

Příloha usnesení č. 484/2016
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6) Doplňková činnost: 

a) Organizace předložila vypracovanou Vnitřní organizační směrnici pro provádění doplňkové 
činnosti. Ke kontrole byly předloženy Smlouvy o nájmu nebytových prostor – na pronájem 
herny, třídy. 

 

Zjištění: 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v roce 2014 byla uzavřena Smlouva o nájmu nebyto-
vých prostor s o. p. s. RYTMIK Dětem, Praha na období od 1.10.2014 do 30.5.2015. Nájemce 
uvedenou smlouvu nepodepsal. Od 1.1.2015 ředitelka organizace smlouvu zrušila pro nečin-
nost lektora.  

Ke kontrole byla předložena Smlouva o nájmu nebytových prostor k poskytování služeb 
v oblasti výtvarné výchovy uzavřená dne 1.2.2016 na období říjen 2014 až květen 2015 s tím, 
že se smlouva uzavírá na dobu určitou do 1.2.2016 s účinností od 31.5.2016. Písemný záznam 
o předběžné řídící kontrole před vznikem nároku byl proveden dne 1.10.2014.  

Nesrovnalost, při které došlo k záměně jednotlivých listů ve smlouvě při kompletaci více 
smluv, byla projednána s ředitelkou organizace na místě.  

 

 

b) Bytové prostory 

Organizace nemá ve správě bytové prostory. 
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VIII. Záv ěr  

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty.  

 

Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 7 MRP. 

 

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele. 

 

V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika. 

  

Organizace v kontrolovaném období nepřijala dotace z fondů EU ani od jiných poskytovatelů. 

 

Jednotlivá ustanovení ZFK, vyhlášky č. 416 a směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém 
jsou v organizaci zcela aplikována. 

 

Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  

 

 
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. 
  

Příloha usnesení č. 484/2016
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  

Tento protokol byl vyhotoven dne 29.3.2016, tj. osmnáctý den od posledního kontrolního 
úkonu – viz bod VI. protokolu. 

 

 

Podpisy: 

Kontrolovaná osoba    ………………  ……………………………. 

      datum   Bc. Lucie Opalecká 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu: 

Členka kontrolní skupiny:   ……………… …………………………….
      datum   Ing. Marie Vozobulová 

 

 

Vedoucí kontrolní skupiny:   ……………  ……………………………. 

      datum   Jaroslava Pešková 

 

 

 

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 

Příloha usnesení č. 484/2016



 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
                                                   

Rada města Liberec 
 

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

 
            SPELDE s.r.o. 
            Hodkovická 61 
            Liberec 23 
            463 12 
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti společnosti SPELDE s.r.o.,  IČ 28126416 se sídlem 
Praha - Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, kancelář Hodkovická 61, 463 12 Liberec 
23, zastoupené jednatelem Kamilem Šimáčkem, 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 pro akci MotoParty LIBEREC konanou v Autokempu Liberec – Pavlovice následovně: 
 
v noci ze dne 1. 7. 2016 na den 2. 7. 2016 od 0:00 do 06:00 hodin 
v noci ze dne 2. 7. 2016 na den 3. 7. 2016 od 0:00 do 06:00 hodin. 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutární město Liberec obdrželo dne 20. 5. 2016 pod č.j. CJ MML 105191/16 od společnosti 
SPELDE s.r.o.,  IČ 28126416 se sídlem Praha - Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, 
kancelář Hodkovická 61, 463 12 Liberec 23, zastoupené jednatelem Kamilem Šimáčkem, 
žádost o udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu. Důvodem žádosti je pořádání 
kulturní akce MotoParty LIBEREC, která proběhne ve dnech 1. až 3. 7. 2016 v Autokempu 
Liberec – Pavlovice na pozemku p.č. 825/6 v k.ú. Staré Pavlovice.  Žadatel uvádí, že na akci 
vystoupí cca 12 hudebních skupin, bude zajištěno podium včetně zvukaře, zdravotní služba, 
požární hlídka a sociální zařízení. Je předpokládána účast cca 500 osob denně. Žadatel žádá o 
posunutí začátku nočního klidu v noci ze dne 1. 7. 2016 na den 2. 7. 2016 a v noci ze dne 2. 7. 
2016 na den 3. 7. 2016 z 22. hodiny na 01:00 hodinu.  

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  7.6.2016 
Vyřizuje / telefon:  Hegrová/485 243 218  
Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne:       

R O Z H O D N U T Í 

Příloha usnesení č. 485/2016



 

 
 
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 11. schůzi konané dne 7. června 2016 žádost posoudila a rozhodla 
tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Vzhledem k husté zástavbě (sídliště) 
v bezprostředním okolí autokempu stanovila na návrh oddělení přestupků odboru správního a 
živnostenského začátek doby nočního klidu po oba dva dny od půlnoci, tj. od 0:00 hodin. 
 
 
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

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

Rada města Liberec 
 

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

 
            Star Clubs Liberec s.r.o. 
            Mariánská 587 
            Liberec 1 
            460 01 
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti společnosti Star Clubs Liberec s.r.o., IČ 04322932, se 
sídlem Mariánská 587, Liberec 1, 460 01, zastoupené jednatelem Martinem Hřebíkem, 
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 pro kulturně společenskou akci – oslava 6. narozenin klubu TOPSTAR na náměstí Dr. E. 
Beneše následovně: 
 
v noci ze dne 16. 7. 2016 na den 17. 7. 2016 od 0:00 do 06:00 hodin. 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutární město Liberec obdrželo dne 25. 5. 2016 pod č.j. CJ MML 108420/16 od společnosti 
Star Clubs Liberec s.r.o., IČ 04322932, se sídlem Mariánská 587, Liberec 1, 460 01, zastoupené 
jednatelem Martinem Hřebíkem (dále jen „žadatel“), žádost o udělení výjimky ze stanovené 
doby nočního klidu. Důvodem žádosti je pořádání kulturně-společenské akce - oslavy 6. 
narozenin klubu TOPSTAR nacházejícího se v Mariánské ulici v Liberci. Vzhledem k tomu, že 
se žadatel stal provozovatelem plážového stánku, akce se uskuteční na náměstí Dr. Edvarda 
Beneše, a to od 19 hod. Žadatel uvádí, že na náměstí bude postaveno malé pódium cca 12x3 
metry, součástí programu bude taneční hudba prostřednictvím DJ´S, vystoupení Freddie 
Mercury revival, taneční vystoupení s módní přehlídkou a ohňostroj. Žadatel žádá o zkrácení 
doby nočního klidu v noci ze dne 16. 7. 2016 na den 17. 7. 2016 od 0:00 h do 06:00 h.  

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:        
Vyřizuje / telefon:  Hegrová/485 243 218  
Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne: 7.6.2016 

R O Z H O D N U T Í 

Příloha usnesení č. 486/2016



 

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 11. schůzi konané dne 7. června 2016 žádost posoudila a vzhledem 
k tomu, že statutární město Liberec podporuje kulturní akce pořádané na náměstí Dr. E. Beneše 
a organizuje program „Léto na náměstí“ rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, prostřednictvím statutárního města Liberec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Tibor  B a t t h y á n y 
              primátor města 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160616 

Název projektu:  Zajištění technické vybavenosti JSDH Liberec 

A. Popis projektu  
 Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu 

Statutární město Liberec a jeho integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) musí být vzhledem ke své poloze připraven v co nejkratším 
čase řešit mimořádné události, které mohou v různém rozsahu způsobovat ekonomické a ekologické škody. Schopnost adekvátní reakce na 
mimořádné události včetně jejich eliminace se tak stává jednou ze základních podmínek rozvoje konkurenceschopnosti každého města. Cílem 
těchto aktivit je ochrana života a zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit.  

Mezi základní složky IZS patří také mimo jiné jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), kterých má statutární město Liberce 
zřízeno celkem osm: JSDH Vratislavice nad Nisou, JSDH Růžodol I, JSDH Horní Hanychov, JSDH Pilínkov, JSDH Vesec, JSDH Krásná 
Studánka, JSDH Machnín a JSDH Karlinky.  

Tento projektový záměr spočívá v návrhu pořízení dopravních automobilů pro následující JSDH: 

� JSDH Vratislavice (dopravní automobil ve vybavení „T“),  
� JSDH Pilínkov (dopravní automobil v provedení „Z“), a 
� JSDH Hanychov (dopravní automobil v provedení „T“). 

Pořízením dopravních automobilů pro tyto jednotky, bude završena kompletní obměna flotily dopravních automobilů všech jednotek 
zřizovaných městem. 

Detailní informace ohledně parametrů uvažovaných dopravních automobilů a jejich výbavy v provedení „T“ a „Z“ naleznete v příloze tohoto 
projektového záměru (viz příloha č. 1 a) a 1 b).  

Nové dotační období 2014 – 2020 skýtá zajímavé příležitosti pro získání finanční podpory z evropských fondů při pořizovaná potřebné a 
výměny již značně zastaralé a nevyhovující techniky. Jedná se aktuálně době především o příležitost, jež skýtá IROP, SC 1.3 Zvýšení 
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. V současné době je vypsána výzva č. 19 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu, PO1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení 
rizik a katastrof s názvem „Technika pro integrovaný záchranný systém“. Tato výzva byla vypsána 18. 12. 2015 a příjem žádostí bude 
ukončen nečekaně již 13. 6. 2016. Původně vyhlášený termín byl stanoven až do 20. 12. 2017. Celková alokace z EFRR (Evropský fond pro 
regionální rozvoj) je cca 1,49 mld. Kč. Míra podpory je nastavena pro žadatele, kterými jsou obce, následujícím způsobem:  

� 85 % uznatelných nákladů z EFRR,  
� 5 % uznatelných nákladů ze státního rozpočtu. 

Míra financování z vlastních zdrojů tedy činí 10 % uznatelných nákladů + veškeré neuznatelné náklady. Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů včetně DPH odpovídá částce 1 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH není stanovena. 
Projekt však musí být předfinancován z vlastních zdrojů ze strany žadatele ve výši 100 % veškerých nákladů.   

Dle normativu k výše uvedené výzvě je ORP Liberec dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu, a to 
orkány a větrnými smrštěmi, sněhovými srážkami a masivními námrazami, a haváriemi nebezpečných látek. Pro složku IZS – JSDH – je dle 
normativu způsobilé pořízení dopravního automobilu – pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí v důsledku nadprůměrných 
sněhových srážek nebo extrémních mrazů.  

Dle dostupných informací a harmonogramu připravovaných výzev lze očekávat vyhlášení další výzvy na pořízení techniky pro IZS v období 
06/2016.  

Navrhovaná a uvažovaná technika bude odsouhlasena HZSLK. Kladné stanovisko HZSLK je nutnou přílohou žádosti o podporu v rámci 
IROP.  
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 Soulad se strategickými dokumenty města: 

Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 - 2020 

STRATEGICKÝ CÍL E Veřejná správa a občanská společnost, územní spolupráce 

Specifický cíl E 3: Zvyšování hodnoty veřejné služby pro klienty 

E 3.4 Zkvalitnění krizového řízení 

Aktivita E 3.4.3: Zajištění udržitelného zázemí a zkvalitnění vybavení složek IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný 
sbor, Policie ČR, SDH, Městská policie, Český červený kříž, Armáda České republiky) 

 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu 

Hlavním dlouhodobých cílem projektu je obnova zastaralého a již nevyhovujícího technického vybavení JSDH, jejichž zřizovatelem je 
SML.    

 

 Dílčí cíle projektu 

- obnova adekvátního technického vybavení JSDH na území ORP Liberec, které je značně zastaralé, je technicky a morálně za 
hranicí využitelnosti, 

- zvýšení efektivity zásahů JSDH na území ORP Liberec pořízením nové techniky (minimalizace dopadů vyvolaných mimořádnou 
událostí škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, 
zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací),  

- snížení nákladů na provoz a opravy stávající techniky,  
- umožnění operativnějších zásahů jednotlivých JSDH na území ORP Liberec,  
- zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů i evakuovaných osob. 

 Aktivity projektu   

Pořízení 3 dopravních automobilů, tj.: 

- 2 x v provedení „T“ (technickém) pro JSDH Vratislavice a JSDH Hanychov,  
- 1 x v provedení „Z“ (základním) pro JSDH Pilínkov 

Popis aktivity 
zahájení  

měsíc/rok 
ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze – dle podmínek výzvy 

Analýza trhu, tj. indikativní nabídka po uvažované technice  05/2016 06/2016 

Zpracování studie proveditelnosti   05/2016 06/2016 

Získání souhlasného stanoviska HZSLK  05/2016 06/2016 

Zpracování a podání žádosti o podporu do uvažovaného operačního programu (např. výzva č. 19 
IROP)  05/2016 13. 6. 2016 

Realizační fáze 

Výběrové řízení uvažované techniky, tj. 2 dopravní automobily v provedení „T“ a 1 dopravní 
automobil v provedení „Z“  02/2017 06/2017 

Vyhlášení vítěze veřejné zakázky na uvažovanou techniku, tj. 2 dopravní automobily v provedení „T“ 
a 1 dopravní automobil v provedení „Z“ 06/2017 

06/2017 

Podpis smlouvy o koupi uvažované techniky s vítězem veřejné zakázky na uvažovanou techniku 07/2017 07/2017 

Dodání techniky: 2 x dopravní automobily v provedení „T“ a 1 x dopravní automobil v provedení „Z“ 08/2017 12/2017 

Pořízení 8 dýchacích přístrojů (dle vyhlášky 35/2007 o Technických podmínkách požárních vozidel, 
příloha č. 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL) 08/2017 

12/2017 

Udržitelnost 

Standardní péče o nově pořízenou techniku 01/2018 12/2022 

Příloha usnesení č. 487/2016



            statutární město Liberec          Příloha č. 3 směrnice 10RM 

 

Stránka 3 z 5 

 

Rizika projektu  

Riziko správné a řádné administrace výběrového řízení – riziko nízké.  

Ošetření rizika: Na přípravě veřejné zakázky se bude podílet kromě odboru strategického rozvoje a dotací, odbor právní a veřejných 
zakázek a odbor krizového řízení, které obdobné veřejné zakázky na techniku IZS již v minulosti několikrát úspěšně administrovaly.  

Riziko nezískání podpory - riziko střední.  

Ošetření rizika: V rámci IROP, PO 1, SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, lze v průběhu současného dotačního 
období (do roku 2020) očekávat vyhlášení dalších výzev, v rámci kterých bude možné znovu požádat o podporu, v případě neúspěšnosti 
v uvažované výzvě č. 19 „Technika pro IZS“.  

 

Cílová skupina  

- příslušné JSDH ORP Liberec,  
- statutární město Liberec jako zřizovatel JSDH,  
- obyvatelé města Liberec a okolí, jejichž zdraví a majetek je IZS chráněn 

 

Přínos projektu  

- obnova a doplnění odpovídající techniky vybraných JSDH na území ORP Liberec,  
- podstatně nižší náklady na provoz a opravy technického vybavení JSDH na území ORP Liberec,  
- zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů i evakuovaných osob,  
- zvýšení efektivity zásahů JSDH na území ORP Liberec pořízením nové techniky (minimalizace dopadů vyvolaných mimořádnou 

událostí škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, 
zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací),  

- operativnější a efektivnější ochrana zdraví a majetku na území ORP Liberec.  

Výstupy projektu   

- 2 x dopravní automobily v provedení „T“ dle přílohy č. 1 a) 
- 1 x dopravní automobil v provedení „Z“ dle přílohy č. 1 b) 

Vazba na jiné projekty: 

Projekt: „4 m ěsta zachraňují přes hranice“ – přeshraniční spolupráce v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – 
Česká republika 2014 – 2020.  

Cíl projektu: přeshraniční spolupráce s projektovými partnery (JSDH Hrádek nad Nisou, FW Zittau a FW Herrnhut), přestavba hasičské 
zbrojnice pro JSDH Krásná Studánka, pořízení speciálního dopravního automobilu (9ti-místný) a rychlý záchranný vůz, setkání mladých 
hasičů a hasičské cvičení za ztížených přístupových podmínek.  

 

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

Lubomír Popp, odbor krizového řízení vedoucí projektu – technické záležitosti, celkově řídí a koordinuje projekt, svolává schůzky 
projektového týmu, nese hlavní odpovědnost za přípravu a realizaci projektu 

Lubomír Popp, odbor krizového řízení řešitel je pro realizaci konkrétního projektu zdrojem znalostí vstupů a výstupů projektu. Jeho 
role je významná při faktické realizaci projektu, kdy odpovídá a realizuje jednotlivé projektové 
úkoly a kroky (aktivity). 

Ing. Lucie Noswitz, odbor 
strategického rozvoje a dotací, oddělení 
získávání dotací 

koordinátor dotací v přípravné fázi, připravuje žádost o podporu (např. IROP č. 19 Technika 
pro integrovaný záchranný systém 

Ing. Michaela Maturová, odbor 
strategického rozvoje a dotací, oddělení 
přípravy a realizace projektů 

koordinátor dotací v realizační fázi, realizuje projekt s ohledem na přijatou podporu a 
zajišťuje administraci této podpory 

Eva Troszoková, odbor strategického 
rozvoje a dotací 

finanční manažer projektu, odpovídá za čerpání finančních zdrojů podle různých 
rozpočtových pravidel. 
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Externí dodavatel technického 
vybavení  

vítěz veřejné zakázky na technické vybavení, příp. i jiných služeb 

Odbor právní a veřejných zakázek   právník projektu , garantuje soulad projektu a souvisejících procesů s platnou legislativou a 
vnitřními směrnicemi a předpisy MML (např. veřejné zakázky, majetkoprávní otázky) 

JSDH Vratislavice, JSDH Pilínkov a 
JSDH Hanychov 

uživatel projektu, je provozovatelem výstupů projektu – zodpovědný za udržitelnost výstupů 
projektu 

Bc. Lucie Blažková, specialista pro 
zapojování veřejnosti do rozhodování 

Ing. Michaela Maturová, odbor 
strategického rozvoje a dotací, oddělení 
přípravy a realizace projektů 

manažer publicity projektu , odpovídá za komunikaci projektových opatření směrem k 
zástupcům cílové skupiny projektů, programu, strategie. 

 

manažer publicity projektu , dle podmínek povinné publicity (podpora) 

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

Příprava projektu  

Osobní náklady nad rámec uzavřených smluv 0 

Projektová dokumentace 0 

Právní, poradenské a jiné služby 0 

Jiné 0 

Zpracování žádosti o podporu v rámci dané výzvy (např. IROP č. 19 – Technika pro 
IZS) vč. studie proveditelnosti 

84 

CELKEM 84 

Realizace projektu 

Administrace výběrového řízení na technické vybavení - odbor právní a veřejných 
zakázek 

0 

Pořízení technického vybavení:  
- 2 x dopravní automobily v provedení „T“ 

3 850 

- 1 x dopravní automobil v provedení „Z“ 
1 100 

- pořízení 8 dýchacích přístrojů (dle vyhlášky 35/2007 o Technických 
podmínkách požárních vozidel, příloha č. 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY 
PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL) 400 

CELKEM                                                                                                                                                                                                    5 350 

Rozpočet provozu roční                                                                                                                                                      

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné: povinné ručení 0,- Kč (ČPP), havarijní 
pojištění - bude upřesněno dle indikativní nabídky) 

150 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 0 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady provozu akce 0 

CELKEM 150 
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Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka % kofinancování  

IROP výzva č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“ – Evropský fond 
regionálního rozvoje EU 

4 207,5 85 % 

IROP výzva č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“ – státní rozpočet ČR 247,5 5 % 

CELKEM IROP č. 19 Technika pro IZS 4 455 90 % 

   

Financování projektu:  

rok Město       tis. Kč 
Jiné zdroje 

tis. Kč 
Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2015 0 0 0 - 

2016 84 0 84 - 

2017 895 
4 455 

5 350 
Princip zpětného financování - nutno předfinancovat pořízení techniky 
z vlastních zdrojů 

2018 150 0 150 Udržitelnost - 1. rok  

2019 150 0 150 Udržitelnost - 2. rok 

2020 150 0 150 Udržitelnost - 3. rok 

2021 150 0 150 Udržitelnost - 4. rok 

2022 150 0 150 Udržitelnost - 5. rok 

běžný 
provoz 0 0  0  

CELKEM  

realizace 979 4 455 5 434   

CELKEM 
provoz  750 0 750 za 5 let udržitelnosti 

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu:  Vlastník projektu  

příprava T. Batthyány, primátor města Odbor krizového řízení 

realizace  T. Batthyány, primátor města Odbor krizového řízení 

 provoz T. Batthyány, primátor města Odbor krizového řízení 

Záměr zpracoval: Lubomír Popp a Lucie Noswitz 

tel. 
+485 243 152 

+485 243 576 

email: 
popp.lubomir@magistrat.liberec.cz  

noswitz.lucie@magistrat.liberec.cz  

Schváleno projektovou kanceláří dne Dne 23. 5. 2016 

Podpis 
vedoucího 
OSRD Ing. Jiří Horák 

Schváleno RM  Dne 7. 6. 2016   č. usnesení   
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Technické podmínky  
pro dopravní automobil JSDHO Liberec – Vratislavice nad Nisou 

a Hanychov 

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu  
v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ a hmotnostní třídy 
L (dále jen „DA“).  

2. DA splňuje požadavky:  
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje 

k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla 
část II. (technický průkaz), 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při podpisu kupní smlouvy kopií certifikátu vydaného 
pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  
ve znění pozdějších předpisů, 

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním: 

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení 
a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, typu 16 A, výrobce Rettbox, součástí zásuvky je 
inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.  

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1 
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek 
se jmenovitým měrným výkonem nejméně 29 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné 
hmotnosti DA. 

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1 
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 1400 
výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. 

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1 
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu 
nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem 
o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie 
umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54. 

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1 
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu 
LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. 

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro 
velitele, strojníka a hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče. 

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru 
a jízdě. 

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny 
jsou posuvné. 
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3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s 
s typem Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.  

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními 
s typem Survivor LED, výrobce Streamlight, U.S.A, úchyty pro montáž dodá výrobce DA. 

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybavena  autorádiem a v dosahu sedadla velitele jednou samostatnou 
zásuvkou pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. 

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1 
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje 
reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými 
LED zdroji světla s nejméně čtyřmi přímými moduly. Výška zvláštního výstražného zařízení 
od střechy včetně držáků je nejvíce 150 mm. Reproduktor umožňující reprodukci mluveného 
slova je skrytě umístěn v přední části DA. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě 
LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny 
osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním 
výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. DA je na 
zadní straně v horní části karoserie vybaven modrým zábleskovým majákem v provedení 
LED, napojeným na zvláštní výstražné zařízení. 

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1 
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny 
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

3.14 K bodu 26 přílohy č. 1 
Pro osvětlení vnitřních prostorů pro uložení požárního příslušenství je použito světelného 
zdroje typu LED. 

3.15 K bodu 30 přílohy č. 1  
Žebřík pro výstup na střechu DA je svařovaný a je umístěn na zadní straně karoserie DA 
vpravo. S ohledem na požadovanou vysokou životnost je žebřík ocelový, žárově zinkovaný. 
Příčle a štěřiny žebříku mají torzní tuhost.  

3.16  K bodu 35 přílohy č. 1  
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou 
sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. 

3.17 K bodu 36 přílohy č. 1 
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý 
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. 

3.18 K bodu 37 přílohy č. 1 
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je 
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LIBEREC – 
VRATISLAVICE NAD NISOU“. 

3.19 K bodu 42 přílohy č. 1 
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm. 

3.20 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 
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3.21 K bodu 6 přílohy č. 2 
Nápravy jsou uspořádány 4 x 2. Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou 
diferenciálu nebo obdobným zařízením. 

3.22 K bodu 7 přílohy č. 2 
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. 

3.23 K bodu 8 přílohy č. 2 
Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech 
řadách. Druhá řada sedadel je orientovaná proti směru jízdy. 

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá požární 
příslušenství v upřesněném provedení: 
� požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2 ks, 
� ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED, výrobce 

Streamlight, U.S.A 4 ks, 

5. Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního 
požárního příslušenství: 
� cestářské koště 1 ks, 
� krumpáč 1 ks, 
� lékárnička velikost III  1 ks, 
� lopata 1 ks, 
� motorová řetězová pila  1 ks, 
� nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 1 ks, 
� pákové kleště 1 ks, 
� ploché páčidlo 1 ks, 
� požární sekera bourací 1 ks, 
� přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks, 
� přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, 
� přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby s dostupnou výškou 8 m 1 ks. 
� ruční pila na dřevo 1 ks, 
� ruční vyprošťovací nástroj 1 ks, 
� rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 párů, 
� skříňka s nástroji 1 ks, 
� trhací hák 1 ks, 
� vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, 
� vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks, 
� záchranná a evakuační nosítka  1 ks. 

6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu. 

7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení 
předepsaného rozsahu požárního příslušenství:  
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého 

nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,  
b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s 

tažnou silou každého nejméně 3 kN, 
c) v zavazadlovém prostoru bude na podlaze umístěno výsuvné vodorovné plato s aretací 

a možností plného vysunutí plata (demontáže). Nosnost min. 400 Kg.  

8. DA je vybaven střešním nosičem pro umístění rozměrného požárního příslušenství. 

9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným 
zařízením. 
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10. Přední část DA není vybavena elektrickým lanovým navijákem. 

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro letní provoz 
a součástí dodávky jsou i 4 ks kol se zimními pneumatikami. 

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. 

13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním 
předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu je 
umístěno v DA a je součástí dodávky. 

14. S ohledem na bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděv a na různé výšky 
postav strojníků je DA vybaven výškově nastavitelným volantem a výškově nastavitelným 
sedadlem řidiče, 

15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který  
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. 

16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární 
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně 
funkční. 

17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA 
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným 
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

18. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, 
zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, 
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, 
umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní 
řešení se nepřipouští. 
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Technické podmínky  
pro dopravní automobil JSDHO Liberec - Pilínkov 

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu  
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou 
hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem kategorie O1 pro 
přepravu zavazadel. 

2. DA splňuje požadavky:  
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje 

k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla 
část II. (technický průkaz), 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při podpisu kupní smlouvy kopií certifikátu vydaného 
pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  
ve znění pozdějších předpisů, 

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. DA splňuje s níže uvedeným upřesněním: 

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení 
a konzervaci akumulátorových baterií  230 V, typu 16 A, výrobce Rettbox, součástí zásuvky 
je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.  

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1 
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se 
jmenovitým měrným výkonem nejméně 29 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné 
hmotnosti DA.  

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1 
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 1400 
výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. 

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1 
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu 
nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem 
o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie 
umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.  

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1 
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu 
LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. 

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro 
velitele, strojníka a hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, 
nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru 
a jízdě. 

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1 
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Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny 
jsou posuvné. 

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s 
s typem Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.  

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními 
s typem Survivor LED, výrobce Streamlight, U.S.A, úchyty pro montáž dodá výrobce DA. 

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybavena autorádiem a v dosahu sedadla velitele jednou samostatnou 
zásuvkou pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. 

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1 
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje 
reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými 
LED zdroji světla s nejméně čtyřmi přímými moduly. Výška zvláštního výstražného zařízení 
od střechy včetně držáků je nejvíce 150 mm. Reproduktor umožňující reprodukci mluveného 
slova je skrytě umístěn v přední části DA. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě 
LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny 
osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním 
výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. DA je na 
zadní straně v horní části karoserie vybaven modrým zábleskovým majákem v provedení 
LED, umístěným v podélné ose souměrnosti, napojeným na zvláštní výstražné zařízení. 

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1 
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny 
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1 
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou 
sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. 

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1 
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý 
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. 

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1 
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je 
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LIBEREC – PILÍNKOV“. 

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1 
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm. 

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2 
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. 

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2 
Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech 
řadách. Druhá řada sedadel je orientovaná proti směru jízdy. 
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4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 53/2010 Sb.:  
� požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2 ks, 
� ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED, výrobce Streamlight, 

U.S.A 4 ks, 

5. Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního 
požárního příslušenství:  
� lékárnička velikost III  1 ks, 
� přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks, 
� přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, 
� ruční vyprošťovací nástroj 1 ks, 
� rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 párů, 
� vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, 
� vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks. 

6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani 
požárním čerpadlem.  

7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení 
předepsaného rozsahu požárního příslušenství:  
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého 

nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,  
b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s 

tažnou silou každého nejméně 3 kN. 

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2. 

9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným 
zařízením. 

10. Přední část DA není vybavena elektrickým lanovým navijákem. 

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro letní provoz 
a součástí dodávky jsou i 4 ks kol se zimními pneumatikami. 

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. 

13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním 
předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu je 
umístěno v DA a je součástí dodávky. 

14. S ohledem na bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděv a na různé výšky 
postav strojníků je DA vybaven výškově nastavitelným volantem a výškově nastavitelným 
sedadlem řidiče, 

15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který  
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. 

16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární 
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně 
funkční. 

17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA 
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným 
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).  

18. Součásti dodávky je požárním přívěsem kategorie O1. 
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19.  Požární přívěs splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích 
v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o 
registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických 
podmínkách. 

20. Požární přívěs má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost 
nejméně 500 kg. 

21. Požární přívěs je vybaven: 
a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2000 x 1100 mm, 
b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvícími body v podlaze pro upevnění nákladu, 
c) na oji manipulačním opěrným kolečkem, 
d) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy, 
e) nejméně 2 zakládacími klíny, 
f) „V“ ojí, 
g) zesílenou nápravou. 

22. Ložná plocha je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 
300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 
mm. 

23.  Rám požárního přívěsu je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha požárního přívěsu je 
z voděodolného protiskluzového materiálu. 

24. Pro barevnou úpravu požárního přívěsu je použita plachta v červené barvě RAL 3000 
s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 
mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu. Barevné provedení 
rámu požárního přívěsu je v odstínů materiálu. 

25. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, 
zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, 
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, 
umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní 
řešení se nepřipouští. 
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Záznam ze zahrani�ní služební cesty     

Projekt:   RetaiLink, II. implementa�ní fáze, nadnárodní setkání  
Místo:   Igualada, Špan�lsko (Adoberia Bella, Carrer del Rec) 
Datum:   1. – 4. 2016  

Participanti: Mgr. Jan Korytá�, nám�stek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a 
dotace (garant projektu) 

  
Bc. Lucie Blažková, specialistka pro zapojování ve�ejnosti do rozhodování 
(koordinátor místní podp�rné skupiny) 

Ing. Lucie Noswitz, vedoucí odd�lení získávání dotací (projektový manažer 
projektu) 

1. 6. 2016, st�eda 

07:00 – 09:00  Cesta z Liberce (historická radnice) do Prahy (Letišt� Václava Havla) – autem 
s �idi�em MML 

11:25 – 15:30 Cesta z Prahy (Letišt� Václava Havla) do Barcelony (letišt� Barcelona – Le 
Prat) (zpožd�ný let)  

17:00 – 17:30  Cesta z letišt� Barcelona k Hotel Fira Congress 

2. 6. 2016, �tvrtek 

07:30 – 08:30 Cesta z Barcelona, Hotel Fira Congress do Igualada (Adoberia Bella) 

08:45 – 09:00 Registrace ú�astník�

09:00 - 09:10  Uvítání a p�edstavení zástupc� projektového týmu lead partnera projektu  
Ángels Chacón – nám�stkyn� primátora pro ekonomický rozvoj 

09:10 - 09:30 Úvod do setkání, p�edstavení programu a hlavních milník� II. implementa�ní 
faze projektu (aktivity projektu) 
Facilitáto�i: Ángels Chacón a Mireia Sanabria (vedoucí expert v projektu 
RetaiLink) 

09:30 - 10:15  Téma: Nové trendy v maloobchodu. Jaký o�ekávat vývoj? 
- vystoupení experta na téma, jak reagovat na sou�asné trendy v 

maloobchodu, jaký mají dopad na spole�nost a spot�ebu obyvatel 
- diskuze participant� nad trendy maloobchodu ovliv�ujících maloobchod v 

centru jejich m�sta, prezentace zkušeností jednotlivých m�st 
Expert: prof. Luis Martinez Ribes, Dc. katedra marketingu, ESADE Business 
School 

10:15 - 11:00  Téma: Klí�ové aspekty d�ležité pro definování maloobchodní strategie ve 
st�edn� velkém m�st�.  
- vystoupení experta na téma, jakým zp�sobem m�žeme analyzovat prodej 

a chování ob�an� v centru m�sta? 
- diskuze participant� nad trendy maloobchodu ovliv�ujících maloobchod v 

centru jejich m�sta, prezentace zkušeností jednotlivých m�st 
Expert: Ricardo Rustarazo, konzultant maloobchodu 

11:00 - 11:15  P�estávka na vy�ízení telefonát� a e-mail�
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11:15 - 11:45  Praktická �ást: skupinová práce pro partnerská m�sta na téma jakým 
zp�sobem m�žeme implementovat sv�tové trendy do našeho m�sta? Jak na 
n� reagovat? Diskuze a praktická cvi�ení.  
Facilitiáto�i: Mireia Sanabria, Luis Martinez a Ricardo Ribes Rustarazo 

11:45 - 13:15  Téma: Nástroje a indikátory pro analýzu spot�ebitel� a monitoring 
- vystoupení partner� z m�st Hengelo, Hoogeveen na téma nástroje a 

indikátory pro lokální analýzu a monitoring spot�ebitel� – p�ípady dobré 
praxe, diskuze nad zvolenými metodami a jejich využitelností ve svém 
m�st�

- vystoupení experta na téma metody a nástroje vhodné pro analýzu 
stávajících a cílových spot�ebitel�.  

Expert: Jordi Bailach & Ivan Gonzalez, obchodní konsultanti, Institut per la 
Millora Social 

13:15 - 13:30  P�estávka na vy�ízení telefonát� a e-mail�

13:30 -14:30  Ob�d – ob�erstvení  

14:30 - 15:30  Diskuze s expertem z praxe na téma - klí�ové aspekty pro maloobchodní 
podniky, které podporují a rozhodují o jejich investicích ve m�st� a blízkém 
okolí. 
Expert: Xavier Guisado, viceprezident spole�nosti a obdchodní manažer, 
Punto Blanco  

15:30 - 16:30  Prezentace partner� na téma inovativní maloobchodní p�ístupy a nové 
nákupní – ší�ení p�ípad� dobré praxe: 
- Igualada: m�stský b�h, tj. no�ní nakupování a sportovní událost 
- Hoogeveen: Super Staurday, High Street Retail Event 
- Igualada: Vademercats, d�tská kniha, food market, farmá�ské trhy 

16:30 - 18:30  Retailink: ú�ast na REC.0 Treasure Hunt – praktická �ást a pln�ní p�ípadové 
studie 
- REC.0 pop-up obchody a poznávání nákupní strategie pro oživení 

nevýrazných, zapomenutých �ástí m�sta (využití brownfieldu) - Igualada  
Facilitáto�i: Daniel Garnier a Mireia Sanabria 

18:30 - 19:00  Rozhovor a diskuze s ú�astníky REC.0, obchodníky a organizátory REC.0 
Pop up stores 

19:00 – 21:00 Ve�e�e a konverzace s iniciátory a tv�rci REC.0 Pop up stores 

21:30 – 22:30  Návrat z Igualady do Barcelony (Hotel Fira Congress) 

2.6.2016 - pátek 

08:45 - 09:00  Registrace ú�astník�

09:00 - 09:15 Uvítání primátora m�sta Igualada, Marc Castells 

09:15 - 09:30  Rozeh�ívací kolo (Energizer) a rekapitulace na�erpaných zkušeností a 
poznatk� z prvního dne (diskuze nad p�ínosy a využitelnosti poznatk� pro 
jednotlivé participanty a zástupce m�st)  
Facilitáto�i: Daniel Garnier a Mireia Sanabria 

09:30 - 10:00  Shrnutí aktivity REC.0 Pop-up stores a inovativní maloobchodní strategie 
Facilitáto�i: Daniel Garnier a Mireia Sanabria 
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10:00 - 10:45  Spole�né plánování aktivit: plánování pro zapojení stakeholder� v našem 
m�st� - zapojení místních subjekt�, které je zapot�ebí zapojit pro vznik co 
nejkvalitn�jšího integrovaného ak�ního plánu realizovaného v rámci projtektu 
Retailink 
- výb�r �len� podp�rné skupiny (diskuze nad zapojenými �leny a zamyšlení 

nad dalšími možnými zástupci), 
- motivace �len� podp�rné skupiny (diskuze nad zkušenostmi jednotlivých 

partnerských m�st, metody zapojení a motivace) 
- efektivní metody práce s místní podp�rnou skupinou 
Facilitáto�i: Ángels Chacón a Mireia Sanabria 

10:45 - 11:00  P�estávka na vy�ízení telefonát� a e-mail�

11:00 - 12:00  Spole�né plánování aktivit: sdílení prvních zkušenosti z angažování aktivních 
skupina a jejich zapojování do projektu, diskuze nad tipy jednotlivých partner�
(Igualada, Pecs, Sibenik) 
- diskuze a spole�né p�ekonávání problém� p�i p�íprav� a realizaci aktivit 

projektu (zapojení politických lídr� a jejich motivace, zapojení aktivních 
skupin, propojení administrativy m�sta s maloobchodníky a jejich 
pot�ebami) 

12:00 - 12:15  URBACT letní univerzita 
- Rotterdam, v 08/2016 
- každý projektový partner vyšle 2 zástupce – koordinátora místní podp�rné 

skupiny a projektového manažera 
- financováno z rozpo�tu projektu RetaiLink 
- intenzivní kurz pro zapojování a vedení místních podp�rných skupin, 

p�íprava a realizace nadnárodních projekt�, komunikace s projektovými 
partnery, facilitativní metody vedení jednání 

Facilitáto�i: Mireia Sanabria 

12:15 - 13:00  Práce ve skupinách - shrnutí nadnárodního setkání v Igualad�, využitelnost 
na�erpaných zkušeností, doporu�ení pro hostitelské m�sto, p�enos 
zkušeností do domácího m�sta a p�íprava plánu pro další aktivity (složení 
místní podp�rné skupiny, vytipování opat�ení realizovatelných v domácím 
m�st�, plán aktivit na další období projektu 06 – 09/2016 – zpracování 
materiálu pro výstup m�sta Liberec z nadnárodního setkání v Igualad� (Kick 
of Meeting)    

13:00 – 14:00 P�estávka na vy�ízení telefonát� a e-mail�

14:00 - 14:45  Projektové �ízení fáze II – praktické cvi�ení pro projektové manažery projektu 
RetaiLink 
- program Synergie – uznatelnost výdaj� (diskuze nad jednotlivými 

kapitolami rozpo�tu),  
- vykazování náklad� na národní úrovni,  
- termíny pro monitorovací zprávy,  
- first level control – zkušnosti partner� a spole�né �ešení problém�,  
- povinnosti projektových partner� v��i sekretariátu programu URBACT v 

Pa�íži 
- povinnosti projektových partner� v��i lead partnerovi projektu RetaiLink 
Facilitáto�i: Daniel Castejón, technický manažer projektu 

14:45 - 15:30  Komunikace ve fázi II - praktické cvi�ení pro projektové manažery projektu 
RetaiLink 
- povinná publicita projektu dle programu URBACT  
- diskuze nad nejlepšími nástroji publicity jednotlivých partner�
- vypracování publicity sheet každého partnera 
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Facilitáto�i: Anna Suarez, specialista pro komunikaci  

14:00 - 15:30  Paralelní zasedání pro vedoucí p�edstavitele m�st a zástupc� místní 
podp�rné skupiny s Ángels Chacón 
- diskuse o problematikách jednotlivých m�st nad kávou, návšt�va radnice 

a historického centra,  
- sdílení zkušeností p�i p�íprav� projekt� za podmínek participace ve�ejnosti 

(tj. místní podp�rné skupiny) 

16:30 - 17:15  P�íprava na nadnárodní setkání v Sibeniku 
- diskuze nad hlavními tématy setkání 
- angažování místní podp�rné skupiny (vhodní participanti) 
- diskuze nutných aktivit všech partner� mezi jednotlivými nadnárodními 

setkáními 
Facilitáto�i: Mireia Sanabria, Ángels Chacon, Daniel Castejón 

17:15 - 18:30  Shrnutí a vyhodnocení nadnárodního setkání 

4. 6. 2016, sobota 

11:30 – 12:00  Cesta na letišt� Barcelona z Hotel Fira Congress 

14:30 – 15:30 Cesta do Prahy (Letišt� Václava Havla) z Barcelony (letišt� Barcelona – Le 
Prat)  

17:30 – 19:30 Cesta do Liberce (historická radnice) z Prahy (Letišt� Václava Havla) – autem 
s �idi�em MML 

Hlavní výstupy nadnárodního setkání pro m�sto Liberec 

I. Aktivity projektu  
- zapojení dalších nových �len� do místní podp�rné skupiny (Jizerská koruna, Zastupitelé, bankovní  
instituce, majitelé nemovitostí v centru m�sta, odbor cestovního ruchu, kultury a sportu – David  
Pastva, EkoPark aj.),  
- projektový management projektu (nutné kroky pro administraci projektu, nastavení bankovních ú�t�  
pro platby se Sekretariátem – Pa�íž, systém p�edfinanování a plateb),  
- p�ístupy, jak zpracovat a zajistit co nejefektivn�jší integrovaný ak�ní plán (kde hledat specialisty a  
experty na danou problematiku, p�edání kontakt�).  

II. Tématické know-how 
- maloobchodní strategie, inovativní maloobchodní strategie,  
(zkušenosti z p�ípadu dobré praxe),  
- nástroje a indikátory sledování a m��ení maloobchodu,  
- inspirace v oblasti budování a rozvoji center m�st pro jejich obyvatele.  

III. Využitelnost na�erpaných zkušeností 
- inspirativní nápady na rozvoj a obnovu lokalit, a to p�edevším pro bývalé brownfieldy – Papírové  
nám�stí, LVT a Kate�inské údolí. 

IV. Zkušenosti v oblasti vedení projekt�
- práce se skupinami a efektivní získávání výstup� z t�chto jednání, tj. efektivní transfer získaných  
teoretických znalostí do praxe a konkrétních opat�ení pro realitu daného projektového partnera,  
- metody zapojování klí�ových hrá�� do projekt� a jejich motivace,  
- získání partnerství s 9 evropskými m�sty na nadnárodní úrovni,  
- p�íležitost prodiskutovat veškerou problematiku, kterou participanti p�i náplni svých pozic v domácích  
m�stech �eší (a to i nad rámec projektu RetaiLink).  
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  STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

a ve věcech zadávání této zakázky Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora 
 

Zn.:  PR/SRPP 2/16 
CJ MML 110260 /16 

 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

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

 
 

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: 
 

Hlaváček – architekti, s. r. o. 
IČ: 259 26 497 

se sídlem: Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 
s nabídkovou cenou: 1.572.000,- Kč bez DPH 

(1.902.120,- Kč vč. DPH) 
 
 
 
 
 
 

 
V Liberci dne  
     
 
  

 
 
 

 
 

Za zadavatele: ……..……........................................ 
Mgr. Jan Korytář 

náměstek primátora 
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Příloha č.2 - zadávací dokumentace 

PR/EP 4/16 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,  

v platném znění (dále jen zákon) 

 

„Dětské hřiště Gagarinova - revitalizace plochy“ 

 

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 paní Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro územní 

plánování, zeleň a životní prostředí 

 

 

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  

Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 

 

 

červen 2016 
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Přílohy: 

č. 1 Vzor titulního listu nabídky 

č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  

č. 3 Návrh kupní smlouvy 

č. 4 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí RM Liberec   

č. 5 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 

č. 6 Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona 

č. 7 Výkaz výměr 

č. 8 Přehled subdodavatelů 

č. 9 Projektová dokumentace 

 

Preambule: 

Tato zadávací dokumentace (dále jen ZD), 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.  

Příloha usnesení č. 490/2016



 
9 

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 Ing. Karolína Hrbková 

náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

Osobou odpovědnou za zadávání této veřejné zakázky: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a 

veřejného prostoru, tel: +420 485 243 438, e-mail: sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a 

veřejného prostoru, tel: +420 485 243 438, e-mail: sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky: Bc. Lukáš Hýbner, referent veřejných zakázek, tel.: 

+420 485 243 219, e-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je obnova plochy dětského hřiště ve 

vnitrobloku sídliště Gagarinova, pozemek p.č. 712/244, k.ú. Rochlice u Liberce a s tím spojených 

stavebních prací. Jedná se o dodání herních prvků spočívající v umístění a montáži dle projektové 

dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 9 ZD). V současné době je travnatá 

plocha dětského hřiště volná, olemovaná pouze živičnými chodníky. 

Obnova bude spočívat v osazení plochy osmi herními prvky typu: 

- celokovová víceúčelová prolézačka s dvěma věžičkami, dvěma závěsnými houpačkami, 

- jednou skluzavkou, lezeckou rampou a lanovým mostkem 

- celokovová řetězová houpačka tzv. hnízdo 

- celokovová trojhrazda s výškou pádu 1,5m 

- celokovová šplhací sestava šestiúhelníkového tvaru, která bude opatřena lezeckou stěnou, 

  šplhací tyčí, šplhacím lanem, lanovým žebříkem, hrazdou a žebřinami. 

- celokovová vahadlová houpačka čtyřsedadlová, kde nárazy musí být tlumeny pryžovými  

  dorazy 

- pružinové houpadlo – 2 ks, z čehož jeden ks bude opatřen bočnicemi 

- celokovová kreslící tabule 

Veškeré činnosti jsou specifikovány ve výkazu výměr (viz příloha č. 7 ZD). 
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 650.000,- Kč bez DPH. 

 

Uchazeč předloží cenovou nabídku formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 7 ZD), která musí 

zahrnovat veškeré položky, nutné pro zhotovení komplexního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě dle 

příslušných norem dle ČSN. 

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

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

tohoto uchazeče bude vyřazena a zadavatel takového uchazeče z další účasti výběrového řízení vyloučí. 

 

Kvalitativní parametry 

Veškeré herní prvky musí být opatřeny platnými certifikáty a osvědčeními, která musí být v souladu s 

evropskými i českými normami s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací 

danými charakterem a rozsahem zakázky. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně 

na celé zakázce.  

Protože se jedná o veřejně přístupné hřiště, materiál musí mít dlouhou životnost a herní prvky musí být 

konstruovány s ohledem na vysoké namáhání a možný vandalismus. Dopadovou plochou bude kačírek 

(frakce 2-8 mm), ohraničený obrubou. Ostatní prostor bude ohumusován a zatravněn. 

Materiál nosných konstrukcí bude konstrukční ocel, chráněná proti korozi žárovým zinkováním, veškeré 

další kovové prvky by měly být opatřeny taktéž žárovým zinkováním, nebo musejí být upraveny 

vypalovanou práškovou barvou. Veškerý spojovací materiál musí být taktéž pozinkovaný nebo 

nerezový. 

Materiál stříšek a skluzavek by měl být z kvalitního třívrstvého laminátu, ostatní plastové části (např. 

čelo skluzavky, nášlapy, podesty atd.) by měly být vyrobeny z vysoce kvalitního plastu, který se 

vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a nelámavostí. 

Lanové konstrukce budou opatřeny vnitřním ocelovým jádrem. 

Celé dětské hřiště bude obehnáno nízkým plůtkem (výška do 1m). Konstrukce žárově pozinkovaná, latě 

oplocení budou z plastového recyklátu. Na plochu bude umožněn vstup dvěma brankami, které budou 

opatřeny systémem zabezpečení proti otevření. 

Na ploše budou osazeny tři lavičky, délky 2m s žárově pozinkovanou konstrukcí, sedák a opěradlo 

budou z plastového recyklátu. 

Dodávka a osazení odpadkových košů není součástí veřejné zakázky. 

Před započetím prací je nutné vytyčit průběh STL plynovodu z důvodu jeho ochranného pásma. 

 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:  

37535200-9 - Vybavení hřišť 

45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště 

45112000-5 - Výkopové a zemní práce 
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MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: pozemek p.č. 712/244, k.ú. Rochlice u Liberce 

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení 

Zahájení provádění prací: po podpisu smlouvy, předpoklad červen 2016.  

Termín plnění: červen – červenec 2016  

Ukončení provádění prací: 31.7. 2016 

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou seznámit 

s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a 

další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. 

Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola 12. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, 

KONZULTACE. 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v rámci této zakázky je prokázání splnění 

kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže: 

5. 1. Základní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, analogicky dle § 53 odst. 

1 zákona, a to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD). 

5. 2. Profesní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel prokáže analogicky dle § 54  zákona profesní kvalifikační předpoklady v následujícím 

rozsahu: 

 Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.  

 Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský 

zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o 

splnění kvalifikačních předpokladů řízení (viz příloha č. 2 ZD). 

5. 3. Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 56 odst. 1 

zákona v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních 

3 letech. Obdobnou zakázkou se rozumí řádně a včasně realizovaná zakázka podobného charakteru 
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a podobného rozsahu; tedy zakázka týkající se realizace veřejně přístupného dětského hřiště. V seznamu 

budou uvedeny alespoň následující údaje: 

 název objednatele 

 předmět obdobné služby 

 finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH 

 doba plnění významné služby 

 kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit 

 

Přílohou seznamu musí být  

1.  osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 

2.  osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, 

nebo 

3.  smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 

osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

 

Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvedených 

zakázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění služeb a musí obsahovat údaj o 

tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 

obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 325.000,- Kč bez DPH, realizované 

uchazečem. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 

o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

 

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

 Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného 

prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 

zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

 Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, čl. 

3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů 

prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 

součinnosti k uzavření smlouvy.   

 Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, 

budou tyto dokumenty zadavatelem uznány.  

 V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění 

kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující splnění 

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

ke dni podání nabídky.   

 Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté 

kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený 

překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené v latinském 

jazyce. 

 Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 
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54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne 

starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 

 Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát 

nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 

chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

  a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 

1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

  b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 

poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s 

nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 

rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 

 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 

54 písm. a). 

 Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 

společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 

dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 

zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí 

prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v 

takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu 

společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky. 

 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 

účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá 

závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám 

z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 

nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z 

dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění 

veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý 

z dodavatelů. 

 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 

kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 

bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu 

platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad 

nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným 

prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, 

místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti 

čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel 

v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 

zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 

vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném 

než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území 

České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se 

nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti 

ve výběrovém řízení vyloučen.  
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POVINNÉ SOUČASTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

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

zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního 

vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání 

předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uvedené 

podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 

ZD). 

2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 

nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 

souvisejí s výběrovým řízením na profilu zadavatele (viz příloha č. 4 ZD). 

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

právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz 

příloha č. 6 ZD). 

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

lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

(viz příloha č. 6 ZD). 

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

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. (viz 

příloha č. 6 ZD). 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených v 

seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakázky a 

subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam všech 

subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 8 ZD). 

1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, rozsah 

jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet 

na realizaci předmětu veřejné zakázky.  

2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních 

předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz 

předchozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se 

musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna 

subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze 

v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze 

za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 

subdodavatel původní. 

3. V případě, že uchazeč nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že nemá v úmyslu zadat žádnou 

část veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím vlastních 

zaměstnanců. 
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ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 7 ZD) za celý 

vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. 

Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti výkazu výměr. Celková nabídková 

cena bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně 

vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena 

musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí být shodná ve všech dokumentech, které uchazeč předloží zadavateli jako 

součást nabídky na tuto veřejnou zakázku. V případě odlišnosti cen na dokumentech bude 

rozhodující nabídková cena uvedena v návrhu smlouvy. 

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. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh kupní smlouvy, který je zpracován ze strany 

zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD) a který musí být ze strany 

uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném 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 kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to 

způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního rejstříku, 

podpisový vzor, plná moc apod.).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče 

se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.  

 

Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 3 ZD). 

Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 3 ZD).  

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny, v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli (uchazeči) a 

budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodnoceny.  

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

bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši 

nabídkové ceny.  
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Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Uvedená cena na titulním listě 

musí být totožná s cenou uvedenou v návrhu kupní smlouvy a na dalších dokumentech, kde se 

cena uvádí. 

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem YX. 5. 2016 v 09:00 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 neotvírá. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených 

v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami 

musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 

úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předkládané 

v latinském jazyce.  

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost 

uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému 

úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce kopii plné moci.  

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat každou svou 

nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými 

vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, 

prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní 

nabídkou uchazeče. 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a 

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 doručeny v jedné uzavřené obálce označené názvem 

veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena 

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

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

v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby 

a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená 

zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne XY. 5. 2016 v 10.00 hod. na adrese zadavatele (budova 

radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 110. Otevírání obálek se může 

zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 
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A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu. 

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

počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace – viz příloha č. 2 ZD 

E. Cenová nabídka – výkaz výměr 

F. Návrh smlouvy 
G. Čestná prohlášení (viz bod 6. ZD) 

H. Přehled subdodavatelů 

I. Přílohy (nepovinné) 

 

Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 

oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se prodlužuje 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. 

DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy prostřednictvím 

systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), poštou 

nebo faxem na adresu zadavatele: statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu se směrnicí rady č. 3RM 

Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec doručena nejpozději 4 pracovní dny před 

ukončením lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy 

všem zájemcům. 

2. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se uskuteční individuálně, místo je volně přístupné.  

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

 Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 

jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

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

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje 

kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož 

nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení 

uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 
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 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

 Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 

které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.  

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 

nabídku.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení se 

považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

 Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 

a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Karolína Hrbková  

náměstkyně primátora 
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Příloha č.2 - zadávací dokumentace 

 

PR/EP 5/16 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,  

v platném znění (dále jen zákon) 

 

„Dětské hřiště Jáchymovská - revitalizace plochy“ 

 

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 paní Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro územní 

plánování, zeleň a životní prostředí 

 

 

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  

Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
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červen 2016 

 

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE    10 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY    10 

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY    11 

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY    12 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  12 

6. POVINNÉ SOUČASTI NABÍDKY     15 

7. SEZNAM SUBDODAVATELŮ     15 

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY   16 

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY      16 

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK     17 

11. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  17 

12. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE   18 

13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 19 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 19 

 

 

Přílohy: 

č. 1 Vzor titulního listu nabídky 

č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  

č. 3 Návrh kupní smlouvy 

č. 4 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí RM Liberec   

č. 5 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 

č. 6 Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona 

č. 7 Výkaz výměr 

č. 8 Přehled subdodavatelů 

č. 9 Projektová dokumentace 

 

Preambule: 

Tato zadávací dokumentace (dále jen ZD), 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 
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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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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 Ing. Karolína Hrbková 

náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

Osobou odpovědnou za zadávání této veřejné zakázky: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a 

veřejného prostoru, tel: +420 485 243 438, e-mail: sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a 

veřejného prostoru, tel: +420 485 243 438, e-mail: sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky: Bc. Lukáš Hýbner, referent veřejných zakázek, tel.: 

+420 485 243 219, e-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je obnova plochy dětského hřiště v ulici 

Jáchymovská, pozemek p.č. 218/1, k.ú. Františkov u Liberce a s tím spojených stavebních prací. Jedná 

se o dodání herních prvků spočívající v umístění a montáži dle projektové dokumentace, která je součástí 

zadávací dokumentace (viz příloha č. 9 ZD). Předmětné hřiště se nachází vedle zpevněné plochy 

hokejbalového hřiště a v současné době je zde umístěno pouze kruhové pískoviště a jeden kolotoč. 

Obnova bude spočívat v osazení plochy sedmi herními prvky typu: 

- celokovová víceúčelová prolézačka se dvěma věžičkami a dvěma skluzavkami, propojenými    

  prolézacím tunelem 

- celokovová trojhoupačka - řetězová houpačka s dvěma sedátky a jednou houpačkou typu tzv. 

  hnízdo 

- celokovová lanová šplhací sestava  - typu oboustranné rampy 

- celokovová vahadlová houpačka dvousedadlová, kde nárazy musí být tlumeny pryžovými 

  Dorazy 

- stolek do pískoviště  

- pružinové houpadlo – 2 ks, které dodá zadavatel zakázky, tedy bude se jednat pouze o montáž,  

  nikoli o dodávku 

Veškeré činnosti jsou specifikovány ve výkazu výměr (viz příloha č. 7 ZD). 
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 420.000,- Kč bez DPH. 

 

Uchazeč předloží cenovou nabídku formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 7 ZD), 

která musí zahrnovat veškeré položky, nutné pro zhotovení komplexního díla v požadovaném 

rozsahu a kvalitě dle příslušných norem dle ČSN. 

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

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

tohoto uchazeče bude vyřazena a zadavatel takového uchazeče z další účasti výběrového řízení vyloučí. 

 

Kvalitativní parametry 

Veškeré herní prvky musí být opatřeny platnými certifikáty a osvědčeními, která musí být v souladu s 

evropskými i českými normami. Protože se jedná o veřejně přístupné hřiště, materiál musí mít dlouhou 

životnost a herní prvky musí být konstruovány s ohledem na vysoké namáhání a možný vandalismus. 

Dopadovou plochou bude kačírek (frakce 2-8 mm), ohraničený obrubou. Ostatní prostor bude 

ohumusován a zatravněn. 

Materiál nosných konstrukcí bude konstrukční ocel, chráněná proti korozi žárovým zinkováním, veškeré 

další kovové prvky by měly být opatřeny taktéž žárovým zinkováním, nebo musejí být upraveny 

vypalovanou práškovou barvou. Veškerý spojovací materiál musí být taktéž pozinkovaný nebo 

nerezový. 

Materiál stříšek a skluzavek by měl být z kvalitního třívrstvého laminátu, ostatní plastové části (např. 

čelo skluzavky, nášlapy, podesty atd.) by měly být vyrobeny z vysoce kvalitního plastu, který se 

vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a nelámavostí. 

Lanové konstrukce budou opatřeny vnitřním ocelovým jádrem. 

Na ploše budou osazeny tři lavičky, délky 2m s žárově pozinkovanou konstrukcí, sedák a opěradlo 

budou z plastového recyklátu – typ antivandal. 

Součástí veřejné zakázky je i oprava obruby stávajícího pískoviště a odstranění betonového dílce. 

Oprava stávajícího mobiliáře-laviček, košů, oplocení a kolotoče není součástí veřejné zakázky. 

 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:  

37535200-9 - Vybavení hřišť 

45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště 

45112000-5 - Výkopové a zemní práce 

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: pozemek p.č. 218/1, k.ú. Františkov u Liberce 
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DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení 

Termín plnění: červen – červenec 2016  

Zahájení provádění prací: po podpisu smlouvy, předpoklad červen 2016.  

Ukončení provádění prací: 31. 07.2016 

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou seznámit 

s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a 

další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. 

Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola 12. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, 

KONZULTACE. 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v rámci této zakázky je prokázání splnění 

kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže: 

5. 1. Základní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, analogicky dle § 53 odst. 

1 zákona, a to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD). 

5. 2. Profesní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel prokáže analogicky dle § 54  zákona profesní kvalifikační předpoklady v následujícím 

rozsahu: 

 Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.  

 Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský 

zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o 

splnění kvalifikačních předpokladů řízení (viz příloha č. 2 ZD). 

5. 3. Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 56 odst. 1 

zákona v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních 

3 letech. Obdobnou zakázkou se rozumí řádně a včasně realizovaná zakázka podobného charakteru 

a podobného rozsahu; tedy zakázka týkající se realizace veřejně přístupného dětského hřiště. V seznamu 

budou uvedeny alespoň následující údaje: 

 název objednatele 

 předmět obdobné služby 

 finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH 

 doba plnění významné služby 

 kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit 
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Přílohou seznamu musí být  

1.  osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 

nebo 

2.  osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 

zadavateli, nebo 

3.  smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 

osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

 

Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvedených 

zakázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění služeb a musí obsahovat údaj o 

tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 

obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 210.000,- Kč bez DPH, realizované 

uchazečem. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 

o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

 

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

 Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného 

prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 

zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

 Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 

3, čl. 3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů 

dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za 

neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.   

 Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace, budou tyto dokumenty zadavatelem uznány.  

 V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění 

kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující splnění 

základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 

90 dnů ke dni podání nabídky.   

 Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy 

v prosté kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně 

ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené 

v latinském jazyce. 

 Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních 

předpokladů podle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má 

být prokázáno splnění kvalifikace. 

 Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento 

certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   
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 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn 

splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

  a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 

53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 

subdodavatelem a 

  b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 

či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a 

to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 

1 písm. b) a d). 

 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 

podle § 54 písm. a). 

 Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační 

předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, 

tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno 

posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem 

na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky. 

 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za 

tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, 

z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv 

třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou 

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu 

trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž 

zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech 

spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní 

část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 

 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 

splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 

podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud 

se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 

zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen 

prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž 

splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo 

bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním 

jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 

zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace 

doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem 

trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně 

ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude 

z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.  
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POVINNÉ SOUČASTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

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

zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního 

vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání 

předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uvedené 

podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 

ZD). 

2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 

nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 

souvisejí s výběrovým řízením na profilu zadavatele (viz příloha č. 4 ZD). 

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

právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz 

příloha č. 6 ZD). 

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

lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

(viz příloha č. 6 ZD). 

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

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz 

příloha č. 6 ZD). 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených v 

seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakázky a 

subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam všech 

subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 8 ZD). 

1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, rozsah 

jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet 

na realizaci předmětu veřejné zakázky.  

2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních 

předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz 

předchozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se 

musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna 

subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze 

v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze 

za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 

subdodavatel původní. 
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3. V případě, že uchazeč nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že nemá v úmyslu zadat žádnou 

část veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím vlastních 

zaměstnanců. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 7 ZD) za celý 

vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. 

Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti výkazu výměr. Celková nabídková 

cena bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně 

vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena 

musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí být shodná ve všech dokumentech, které uchazeč předloží zadavateli jako 

součást nabídky na tuto veřejnou zakázku. V případě odlišnosti cen na dokumentech bude 

rozhodující nabídková cena uvedena v návrhu smlouvy. 

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. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh kupní smlouvy, který je zpracován ze strany 

zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD) a který musí být ze strany 

uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném 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 kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to 

způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního rejstříku, 

podpisový vzor, plná moc apod.).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče 

se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.  

 

Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 3 této ZD). 

Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 3 této ZD).  
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ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny, v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli (uchazeči) a 

budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodnoceny.  

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

bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši 

nabídkové ceny.  

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení bude určující 

cena uvedená ve smlouvě. 

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem YX. 5. 2016 v 09:00 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 neotvírá. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených 

v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami 

musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 

úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předkládané 

v latinském jazyce.  

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost 

uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému 

úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce kopii plné moci.  

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat každou svou 

nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými 

vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, 

prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní 

nabídkou uchazeče. 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a 

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 doručeny v jedné uzavřené obálce označené názvem 

veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena 

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

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

v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby 

a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená 

zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 
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Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne XY. 5. 2016 v 10.00 hod. na adrese zadavatele (budova 

radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 110. Otevírání obálek se může 

zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

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

cenu. 

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

celkového počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace – viz příloha č. 2 ZD 

E. Cenová nabídka – výkaz výměr 

F. Návrh smlouvy 
G. Čestná prohlášení (viz bod 6. ZD) 

H. Přehled subdodavatelů 

I. Přílohy (nepovinné) 
 

Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 

doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se 

prodlužuje 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. 

DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy prostřednictvím 

systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), poštou 

nebo faxem na adresu zadavatele: statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu se směrnicí rady č. 3RM 

Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec doručena nejpozději 4 pracovní dny před 

ukončením lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy 

všem zájemcům. 

2. Prohlídka místa plnění: 

Prohlídka místa plnění se uskuteční individuálně, místo je volně přístupné.  
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DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

 Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně 

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení 

prokazuje kvalifikaci. 

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

nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém 

řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem 

vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z 

účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně 

písemně oznámí uchazeči. 

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

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

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

 Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo 

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

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout 

žádnou nabídku.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení 

se považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

 Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 

a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Karolína Hrbková  

náměstkyně primátora 
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy 

SMLOUVA O FINANČNÍ PODPOŘE Z FONDU ASEKOL 

Č. 2016019 
Č. SML 09/16/09 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 
 

 
Smluvní strany: 
 
obchodní firma:   ASEKOL a.s. 

se sídlem:    Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ: 143 00 
identifikační číslo:    273 73 231  
obchodní rejstřík: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 

v Praze, v oddílu B, vložka 19943 
daňové identifikační číslo:  CZ27373231 
zastoupena:     Michalem Mazalem na základě plné moci  
 
 

na straně jedné 
(dále jen „Poskytovatel“) 

a 
 
název obce:    statutární město Liberec 
se sídlem:    nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
identifikační číslo:    002 62 978 
daňové identifikační číslo: CZ00262978 
bankovní spojení: 4096302/0800 
číslo účtu:  ČS, a.s. 
zastoupena:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 
osoba oprávněná k jednání a  
uzavření smlouvy: Ing. Lucie Sládková ve funkci vedoucí odboru ekologie a 

veřejného prostoru 
na straně druhé 

(dále jen „Příjemce“) 
 
(dále označovány společně jako „Smluvní strany") 

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“), na základě vzájemného a úplného souhlasu o všech níže uvedených 

ustanoveních tuto smlouvu o finanční podpoře z fondu ASEKOL (dále jen „Smlouva"): 
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ČLÁNEK I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1. Poskytovatel provozováním kolektivního systému v souladu s ustanovením  

§ 37h odst. 1 písm. c) a podle § 37l odst. 1, § 37m odst. 1 a § 37n odst. 3 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) zajišťuje pro výrobce elektrozařízení ve 

smyslu ustanovení § 37g písm. e) Zákona o odpadech (dále jen „Výrobci 

elektrozařízení“), kteří jsou smluvními partnery Poskytovatele a účastníky 

kolektivního systému, společné plnění jejich povinností stanovených v části čtvrté 

hlavě II. dílu 8. Zákona o odpadech pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, 

využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Poskytovatel takto zajišťuje 

společné plnění povinností pro všechna elektrozařízení ve smyslu § 37g písm. a) 

Zákona o odpadech, která spadají do skupiny 1. Velké domácí spotřebiče, 2. Malé 

domácí spotřebiče, 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, 

4. Spotřebitelská zařízení, 5. Osvětlovací zařízení, 6. Elektrické a elektronické 

nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů), 7. Hračky, 

vybavení pro volný čas a sporty a 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech 

implantovaných a infikovaných výrobků), 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu a 

10. Výdejní automaty, dle přílohy č. 7 Zákona o odpadech (dále též jen 

„Elektrozařízení“). Toto společné plnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi a s dalšími 

oprávněnými osobami v rámci jím provozovaného kolektivního systému, kterého se 

dále účastní nositelé povinností vyplývajících z části čtvrté hlavy II. dílu 8. zákona o 

odpadech, jakožto smluvní partneři Poskytovatele (dále jen „Kolektivní systém 

ASEKOL“). 
1.2. Příjemce zajišťuje v souladu s ustanovením § 17 Zákona o odpadech provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Příjemce (dále jen „Odpadový 

systém obce“).  
1.3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Příjemce pro Poskytovatele zajišťuje 

zpětný odběr Elektrozařízení prostřednictvím sběrného dvora (sběrných dvorů), který 

je provozován v rámci Odpadového systému obce, a to na základě Smlouvy o 

zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi Příjemcem a 
Poskytovatelem. 

1.4. Fond ASEKOL (dále jen též "Fond") je označení pro vyčleněné finanční prostředky 

z rozpočtu Poskytovatele, které slouží k finanční podpoře neziskovým a veřejně 

prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace Elektrozařízení, 

jakož i zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru Elektrozařízení. Pro rok 
2016 byla vyhlášena tato tematická zadání zaměřená na: 
a) vytváření nových nebo zvýšení počtu stávajících míst zpětného odběru 

Elektrozařízení v konkrétní lokalitě, nebo zlepšení jejich dostupnosti pro 
občany, dále jen „Program Intenzita“; 

b) zkvalitnění stávajících míst zpětného odběru, zvýšení jejich kapacity, jejich 

rekonstrukce či zlepšení jejich vybavení s ohledem na zpětný odběr 

Elektrozařízení, dále jen „Program Rekonstrukce“; 
c) vzdělání a osvěta v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace 

Elektrozařízení, dále jen „Program Osvěta“ 
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d) Podpora výzkumných projektů v oblasti problematiky zpětného odběru a 

recyklace elektrozařízení, dále jen „Program Výzkum“ 
1.5. Ke dni 15. 2. 2008 byl vypracován Statut Fondu ASEKOL (dále jen též „Statut“), který 

stanoví účel Fondu, upravuje podmínky poskytování finanční podpory z Fondu 
a působnost Rady Fondu. 

1.6. Příjemce podal do dne 31.3.2016 přihlášku do Grantového řízení v rámci tematického 

zadání pro rok 2016 pro projekt s názvem Výstavba zpevněných ploch v ul. 
Gagarinova, Jánošíkova a Stará“, dále jen „Projekt“, který je blíže specifikován 

v Příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace Projektu. 
1.7.  Rada Fondu ASEKOL (dále jen „Rada“) v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. a) a b) Statutu 

rozhodla o přidělení finanční podpory (daru) z Fondu pro Projekt, a to ve výši 30 000 

Kč, dále jen „Podpora“. Rada zároveň dne 16.5.2016 vyzvala Příjemce v souladu 
s ustanovením čl. 3 odst. 8 písm. e) Statutu k uzavření Smlouvy, na jejímž základě 

bude Příjemci Podpora poskytnuta a na jejímž základě Příjemce Podporu přijme. Za 
účelem bližší specifikace vzájemných práv a povinností, jakož i čerpání Podpory obě 

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu. 

 
 

ČLÁNEK II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Příjemci Podporu a závazek 

Příjemce tuto Podporu za podmínek uvedených v této Smlouvě přijmout, popř. vrátit. 
 

 

ČLÁNEK III. 

PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍJEMCE  

 
3.1.  Příjemce se zavazuje použít Podporu pouze v souladu s účelem, pro který byl Fond 

zřízen a podmínkami stanovenými Statutem a vyhlášenými při výzvě k podání žádostí 

a v souladu s touto Smlouvou. V opačném případě je jinak Příjemce povinen Podporu 
vrátit ve lhůtě stanovené Radou. 

3.2. Příjemce se dále zavazuje Poskytovatele průběžně informovat o způsobu použití výše 

uvedené Podpory, tyto informace mu poskytne i na jeho požádání. 
3.3. Příjemce se zavazuje předložit Poskytovateli řádné vyúčtování Podpory formou věcné 

hodnotící zprávy o užití podpory a o průběhu Projektu a výsledcích jeho realizace 

(dále jen „Závěrečná zpráva“) do 30 dnů od dokončení realizace Projektu, nejpozději 

však do 16.12.2016, přičemž požadavky na zpracování tohoto dokumentu jsou 
uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy – Osnova závěrečné zprávy. 

3.4. Příjemce je dále povinen  po dohodě s Poskytovatelem aktivně informovat o Projektu 

občany (spotřebitele) a viditelným způsobem prezentovat, že Projekt byl podpořen 

z finančních prostředků Fondu ASEKOL. Specifikace této informační povinnosti 

a vizuální prezentace je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy – Specifikace 
prezentace. 
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ČLÁNEK IV. 

PODPORA A JEJÍ SPLATNOST 

 

4.1.  Rada v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. a) a b) Statutu rozhodla o přidělení Podpory 

z Fondu pro Projekt, a to ve výši 30 000 Kč. 
4.2.  Podpora ve výši 30 000 Kč je splatná do 30 dnů po podpisu Smlouvy.  
4.3. Poskytovatel zašle Podporu bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené u 

Příjemce v záhlaví této Smlouvy. 
4.4. Poskytovatel je podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve 

znění pozdějších předpisů, oprávněn odečíst si poskytnutou částku nebo finanční 

hodnotu daru od základu daně. 
 

 

Článek V. 

NĚKTERÉ DALŠÍ POVINNOSTI  

 

5.1.  Příjemce je povinen umožnit Poskytovateli na jeho vyžádání kontrolu plnění Projektu 

či čerpání Podpory. 
5.2. Poskytovatel je oprávněn požadovat na Příjemci a Příjemce je povinen vrátit na 

požádání Poskytovateli poskytnutou Podporu v každém jednotlivém případě:  
a) čerpání Podpory v rozporu s účelem, pro který byl Fond zřízen, podmínkami 

stanovenými Statutem a vyhlášenými při výzvě k podání žádostí a s touto 
Smlouvou; 

b) nepředložení Závěrečné zprávy ve stanovené lhůtě, a to ani po poskytnutí 

dodatečné přiměřené lhůty ze strany Poskytovatele; 
c) neumožnění kontroly dle čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy;         
d) porušení závazku Příjemce zajišťovat na základě uzavřené smlouvy dle čl. I. 

odst. 1.3. této Smlouvy pro Poskytovatele zpětný odběr Elektrozařízení na 
sběrném dvoře (sběrných dvorech), a to alespoň v takovém rozsahu jako při 

uzavření této Smlouvy, po dobu 5 let od poskytnutí Podpory. 
5.3. Lhůtu a způsob pro vrácení poskytnuté Podpory stanoví Rada. V případě prodlení 

Příjemce s vrácením poskytnuté Podpory je Příjemce povinen uhradit Poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5  % z celkové poskytnuté Podpory za každý i započatý den 

prodlení.  
5.4. Nárokem na smluvní pokutu není nijak dotčen případný nárok Poskytovatele na 

náhradu škody. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Příjemce je povinen nahradit 
Poskytovateli též veškerou nemajetkovou újmu, kterou mu způsobí. Veškeré náhrady 

škody podle této Smlouvy se hradí v penězích.  
 
 

Článek VI. 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby v nutné míře byly Příjemcem na základě požádání 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty 

žadateli informace týkající se této Smlouvy. 
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Článek VII. 

TRVÁNÍ SMLOUVY A VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN PRO PŘÍPAD ZÁNIKU SMLOUVY 

 

7.1. Tato Smlouva se uzavírá s platností a účinností ode dne jejího podpisu Smluvními 

stranami na dobu do 31.12.2016. 
7.2. Trvání této Smlouvy lze zcela nebo zčásti předčasně ukončit: 

a) písemnou dohodou Smluvních stran; 
b) odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou 

Smluvní stranou. 
7.3.  Za podstatné porušení povinností Poskytovatele se považuje zejména: 

a) je-li Poskytovatel v prodlení s poskytnutím Podpory dle této Smlouvy po dobu 

delší než 45 dnů od data splatnosti.    
7.4. Za podstatné porušení povinností Příjemce se považuje zejména: 
 a) porušení některé povinnosti Příjemcem podle článku V. odst. 5.2. této 

Smlouvy.          
 

ČLÁNEK VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Smlouva se řídí českým právním řádem. Pro právní vztahy založené touto Smlouvou 

platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
8.2. Smluvní strany se dohodly, že o veškerých majetkových sporech mezi nimi vzniklými 

z této Smlouvy, na jejím základě, v souvislosti s ní, či na základě její neplatnosti, 

s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných 

prováděním konkursu nebo vyrovnání, rozhodne s konečnou platností tříčlenný senát 

u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle Řádu a Pravidel tohoto rozhodčího soudu. 
8.3. Bude-li tato Smlouva Smluvními stranami vzájemně nepřítomnými uzavírána na 

základě zaslání nabídky jedné Smluvní strany a její akceptace druhou Smluvní 

stranou, pak akceptace nabídky druhou Smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou, 

ačkoliv podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, nýbrž se 

považuje za novou nabídku. Akceptací nabídky není ani odpověď, která vymezuje 

obsah navržené cílové Smlouvy jinými slovy. Také taková odpověď se považuje za 

novou nabídku.  
8.4. Tuto Smlouvu (její návrh) včetně všech jejích součástí lze uzavřít pouze v podobě 

předložené Poskytovatelem. Poskytovatel vylučuje možnost přijetí návrhu Smlouvy 
včetně všech jejích součástí a jakýchkoliv případných dodatků k této Smlouvě 

s jakýmikoliv odchylkami, změnami či dodatky ve smyslu ustanovení § 1740 

Občanského zákoníku.  
8.5. Jakékoli změny, dodatky či zrušení této Smlouvy, jakož i jednostranné projevy vůle 

Smluvních stran musí být učiněny v písemné formě. Písemné změny a doplňky této 

Smlouvy budou provedeny písemnými dodatky s podpisy na jedné listině, opatřenými 

pořadovým číslem, datem a podpisy obou Smluvních stran.  
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8.6.  Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy 
stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit své 

závazky. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 Občanského 

zákoníku se pro Smlouvu nepoužijí. 
8.7.  Neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

Smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Strany 

Smlouvy se zavazují nahradit neplatné ustanovení Smlouvy jiným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 

neplatného. 
8.8.  Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její 3 přílohy, jmenovitě: 
 1. Specifikace Projektu; 
 2.  Osnova závěrečné zprávy; 
 3. Specifikace prezentace. 
8.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom. 
8.10. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na 

důkaz dohody o všech ustanoveních Smlouvy připojují své podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne  V Liberci dne  

 

 
 
 

 

_________________________________ 
ASEKOL a.s. 

________________________________ 
           Statutární město Liberec 

Michal Mazal 
technický ředitel 
na základě plné moci 

Ing. Lucie Sládková 
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
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Příloha č. 1 – Specifikace projektu 

 

Minimální rozsah popisu projektu: 
(nejlépe přiložit plný popis projektu) 

anotace – popište 

v krátkosti váš projekt 

 

 

Z finančního příspěvku z Fondu Asekol bychom chtěli hradit výstavbu tří 

kvalitních stání pro separaci odpadů v ul. Gagarinova a Jánošíkova, na 

kterých jsou již přistaveny stacionární kontejnery na sběr drobných 

elektrozařízení.  

cíle projektu – jaké jsou 

pozitivní změny, kterých 

chcete dosáhnout 

Vybudování nových kvalitních stání pro separaci odpadů ve městě. 

místo realizace projektu Ulice Gagarinova, městská část Rochlice, Liberec 

Ulice Jánošíkova, městská část Růžodol I, Liberec 

časový průběh projektu 

 

zahájení přípravy: 

zahájení realizace: 

ukončení realizace:  

 

Červen 2016 

Červen 2016 

Červenec 2016 
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Příloha č. 2  Osnova závěrečné zprávy 

 

ASEKOL a.s / Rada Fondu ASEKOL 

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 

pro organizace, které získaly příspěvek z prostředků „Fondu ASEKOL“  

Číslo smlouvy/projektu:  

Datum zahájení projektu   

Datum ukončení projektu:   

 

Název projektu 

 

 

 

Název organizace 

 

  

 

Sídlo organizace  

 

 

Změny v základních 

údajích organizace (např. 

sídlo, číslo účtu, řešitel 

projektu)  

 

Číslo bankovního účtu, 

ze kterého byl čerpán 

nadační příspěvek 

  

Kraj  Město:  

Ulice, č.p.  PSČ  

Telefon (+ mobilní tel.)  Fax:  

E-mail  www:  

Řešitel projektu   

Kontakt na řešitele projektu   
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Finanční částka získaná z 

prostředků Fondu ASEKOL  
  

Celkové náklady na projekt   

Došlo v průběhu realizace  ke  změně  oproti  předkládanému  projektu, či  účelu podpory uvedeném ve 
smlouvě o finanční podpoře?  (Pokud ano, stručně  popište  v čem  změna spočívala a  jaký  důvod  jste  

k tomu  měli): 

 

Byl dodržen časový harmonogram projektu? Pokud ne, uveďte faktické důvody: 

 

 

 

Jakým způsobem 

jste informovali okolí 

o realizaci projektu 
(uveďte název 

média, datum 

publikování, šíři 

působnosti, místo 

publikování).  

Výstupy v médiích 

prosím doložte. 

Články v denním tisku nebo periodiku 

 

Upoutávka v denním tisku nebo periodiku 

 

Internetové stránky 

 

Letáky 

 

Jiný způsob prezentace 

 

 

 

Zhodnoťte, jak projekt obohatil ty, kterým byl určen, popř. na jaké problémy jste naráželi: 
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Zdroje financování projektu 

  Částka Procento (%) 

  (Kč) z celkové částky 

Finanční příspěvek žadatele     

Finanční příspěvek spolužadatele / spoluřešitele     

Výše příspěvku z prostředku Fondu ASEKOL     

Příspěvek od jiných organizací:     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Celkový součet  100 
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Vyúčtování projektu – využití prostředků poskytnutých z Fondu ASEKOL 

 celkové náklady 

náklady na projekt jednotka počet 
jednotek 

sazba za 
jednotku (kč) 

náklady 
(kč) 

1. osobní náklady     

   1.1 mzdy zaměstnanců (vč. odvodů) - pracovní 
smlouvy 

měsíc    

   1.2 odměny pracovníků (vč. odvodů) - dohody 
o prac. Činnosti 

měsíc    

   1.3 odměny pracovníků - dohody o provedení 
práce 

měsíc    

celkové osobní náklady      

2. cestovné     

   2.1 místní přeprava  měsíc    

celkové náklady za cestovné      

3. materiálové náklady (náklady na koupi 
nebo nájem) 

     

   3.1 nákup nebo pronájem vozidla vozidlo    

   3.2 nábytek, počítačové vybavení     

   3.3 náhradní díly/zařízení pro stroje, nářadí     

   3.4 jiné      

celkové náklady za techniku a zboží      

4. služby (místní kancelář/náklady projektu)      

   4.1 náklady vozidla  měsíc    

   4.2 pronájem kanceláře měsíc    

   4.3 spotřební materiál - kancelářské zboží měsíc    

   4.4 jiné služby (tel/fax, elektřina/topení, údržba) měsíc    

celkové náklady za místní kancelář/náklady 
projektu 

     

5. jiné náklady, služby      

   5.1 publikace     

   5.2 studie, výzkum     

   5.3 náklady na přípravu projektu     

   5.4 překlad, tlumočníci     

   5.5 finanční služby (bankovní garance, atd.)     

   5.6 náklady na konferenci/semináře     

   5.7 jiné     

celkové náklady za jiné náklady, služby      

6. nemovitý majetek a práce*      

   6.1 nákup půdy     

   6.2 nákup budovy     

   6.3 stavební práce     

celkové náklady za nemovitý majetek a práce      

7. jiné     

celkové jiné      

8. celkové náklady     
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Jako přílohu „Vyúčtování“ přiložte kopie případných dodavatelských faktur. 

Prohlášení: 

Svým podpisem potvrzuji, že veškeré údaje této zprávy jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.  

Jméno a příjmení řešitele 

projektu 
 

Funkce v organizaci 

 

  

Podpis  

Datum 

 

  

 

Přiložte:   kopie dodavatelských faktur  

  fotodokumentaci projektu 

Zašlete nejpozději do 16.12.2016 doporučeně na adresu:  

 

ASEKOL a.s. 

Československého exilu 2062/8 

143 00 Praha 4 

 

Obálku označte heslem: Fond ASEKOL 
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Příloha č. 3  - Specifikace prezentace 
 

 Obdarovaný bude aktivně usilovat o informování veřejnosti o průběhu a realizaci 

projektu, konkrétně prostřednictvím: 
- článků v denním tisku, nebo periodiku 
- upoutávkami v denním tisku, nebo periodiku 
- internetových stránek 
- informačních letáků 
- jiným způsobem 
 

 Obdarovaný umístí po dokončení projektu na viditelné místo informační desku 
- minimální  rozměry informační desky:  A3 na šířku 
- materiál: odolný povětrnostním podmínkám 
- obsah sdělení: 
Projekt ….. název projektu….. byl v roce 2016 podpořen z finančních prostředků 

Fondu ASEKOL.  
- logo Fondu ASEKOL 
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MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. 
 

 

 

 

Rozbor činnosti a hospodaření  

za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p. o. 

Obsah:  
1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti  

2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků 

3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků 

4. Komentář k daňovým povinnostem organizace 

5. Vyplnění předepsaných tabulek č. 1 – 6 (vč. komentáře) 
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1. Samostatné hodnocení hlavní a doplňkové činnosti 

1.1. Všeobecné informace 

Závazná ustanovení (plynoucí z LHP – zákonná povinnost):  

Celková maximální výše těžeb – 48.158 m³/ decénium 

Z toho – 44.563 m³ těžby mýtní 

Z toho – 3.595 m³ těžby předmýtní 

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let – 93,98 ha / 

decénium (prořezávky, probírky) 

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu – je uveden v 

% u každé etáže starší 80 let 

 

 

 

 

Dle ustanovení ve schválené zřizovací listině organizace se dělí předmět činnosti na 

hlavní a vedlejší s návazností na vydané živnostenské oprávnění. 

 

1.2. Hlavní činnost v roce 2015 

Rok 2015 měl pro naší organizaci, respektive její hospodaření, několik zásadních 

úskalí, které bylo nutné řešit. Jedním z největších problémů, které daný rok přinesl, byly 

klimatické podmínky. Již počátkem roku se projevila mírná zima, a to především 

s úbytkem poptávky po palivovém dříví. A nejen toto ovlivnila mírná zima, ale měla vliv i 

na budoucí zvýšený výskyt hmyzích škůdců, tedy především kůrovcovitých. Další pro-

blém nastal po suchém a „tropickém“ létě, kdy došlo k razantnímu oslabení dřevin su-

chem, a to především smrků, které se nacházejí či nacházeli na nevhodných stanovištích, 

v okrajových částech porostů trvale osluněných a na hranách nově vzniklých sečí. 

V daném roce taktéž probíhal tzv. semenný rok u smrků, tj. dřeviny veškerou svou energii 
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vynakládají na tvorbu semen. Specifikum v daném roce byl v tom, že se napadené smrky 

kůrovcem začaly objevovat až koncem záři, a to postupně a roztroušeně po celém lesním 

majetku. 

Z počátku roku tedy probíhaly obnovy porostů dle plánů s ohledem na výskyt při-

rozené obnovy porostů, rozpracovanost porostů, atd. a s ohledem na poptávku dříví tak, 

aby vytěžené dříví bylo zobchodováno za nejvyšší možnou cenu (nejvyšší ceny na trhu 

s dřívím bývají v 1. a 2. Q). V letních měsících jsme se soustředili na obnovu porostů 

v lokalitě Ještěd. Ač se jedná především o tzv. lanovkové partie (soustřeďování dříví na 

prudkých svazích se provádí lanovkou s polozávěsem), rozhodli jsme se provést v jedné 

části jednotlivý výběr stromů dle jejich zdravotního stavu a úzké seče, a to s ohledem na 

dříve provedenou podsadbu jedle bělokoré a výrazného zmlazení smrku v podros-

tu daných porostů. Pro soustřeďování dříví byl použit kůň.  Zde z hlediska ekonomiky do-

šlo k ne příliš efektivní obnově porostů. Výnosy za velmi kvalitativně špatné dříví byly 

nízké a náklady na těžbu a soustřeďování byly příliš vysoké v porovnání s běžnými obno-

vovanými porosty. Tato náročná a zdlouhavá činnost probíhala až do poloviny září, kdy se 

začaly objevovat smrky napadené kůrovcem. Od této chvíle de facto probíhala už pouze 

těžba napadených smrků, a to ve všech lokalitách lesního majetku. Právě toto zpracování 

napadených stromů zvýšilo náklady jak na těžbu, tak na soustřeďování dříví. Nutno taktéž 

dodat, že dříví poškozené kůrovcem je automaticky odběrateli zařazováno do sortimentů 

KH (kůrovcová hmota) či III. D (kulatinový výřez jakostní třídy III. D), tj. do nejnižší ce-

nové relace kulatinových výřezů. 

  

V rámci podpory rekreační funkce lesa jsme v daném roce provedli mnoho údrž-

bových činností stávajících rekreačních prvků. Na celém lesním majetku byly kompletně 

všechny prvky (lavičky, altánky,…) obroušeny a natřeny, popřípadě opraveny. Tato čin-

nost byla zajištěna brigádníky v letních měsících. Dále byly instalovány nové lavičky 

v okolí Lesního koupaliště, v Lidových sadech či v lese nad přehradou Harcov, a to pře-

vážně na žádosti návštěvníků lesa. V neposlední řadě důležitou činností v daném roce byla 

údržba některých lesních cest, a to konkrétně úprava linky nad Lesním koupalištěm, totál-

ní rekonstrukce kamenných svodnic v lokalitě U zabité (pod Strážným bukem) a úprava 

cesty v lese nad přehradou Harcov. Také byla dokončena naučná stezka „Padáky“ 

v lokalitě Ještěd. V dané lokalitě byl taktéž zhotoven povalový chodník v rámci celore-

publikové skautské akce.  

 

 

V rámci naší propagace a osvěty lesnictví nadále provádíme tzv. lesní pedagogiku 

pro mateřské a základní školy, ač již ne v tak velké míře jako v odešlých letech. Jsme na-

dále spolupořadateli myslivecké výstavy, která se pořádá v objektu Kulturního centra 

v Lidových sadech. Zde jsme měli a stále máme za cíl poukázat na myslivost jako na tra-

dici a smysluplnost mysliveckého hospodaření se zvěří. A nejen to. Celá výstava se také 

nesla v duchu práce s loveckými psy a v osvětě veřejnosti, především těch malých ná-

vštěvníků, co myslivost znamená a jaká kolem nás žije fauna v přilehlých lesích.  
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1.3. Ekonomické zhodnocení roku 2015 

Hlavním příjmem organizace z hlavní činnosti jsou tržby za prodané dříví. V roce 

2015 byl opět zachován systém obchodování dříví, tj. systém prodeje jednotlivých sorti-

mentů na odvozním místě (dále jen OM), který se stále jeví jako nejefektivnější a nejob-

jektivnější. Oproti předcházejícím rokům došlo k markantnímu zvýšení podílu dřevní 

hmoty z mýtní nahodilé těžby, a to právě vlivem zpracování napadených stromů kůrov-

cem. Taktéž došlo ke zvýšení vytěženého dříví v případě „samovýrob“ palivového dříví, a 

to především na základě zadávání zpracování napadených smrků kůrovcem v mladých po-

rostech (v případě smrku tato těžba činí 102,38 m3). 

 

Tabulka č. 1: Množství vytěženého dříví dle druhu těžby (m3) 

Druh těžby 
MN 

(m³) 

Z toho 

Kůrovcová 

hmota 

MÚ 

(m³) 
PN (m³) PÚ 40+ samovýroba (m³) CELKEM 

  

CELKEM 813,10 567,93 2263,44 27,42 19,22 193,48 3.316,49 

 

Vysvětlivky: 

MN: těžba mýtní nahodilá (dřeviny v mýtném věku poškozené abiotickými a biotickými činiteli) 

PN: těžba předmýtní nahodilá (dřeviny do stáří 80 let poškozené abiotickými a biotickými činiteli) 

MÚ: těžba mýtní úmyslná (dřeviny v době obnovy porostu, tj. v mýtném) 

PÚ: těžba předmýtní úmyslná (dřeviny v probírkových porostech, tj. věk 30 – 79 let) 

Kůrovcová hmota: dřeviny napadené hmyzími škůdci (především lýkožroutem smrkovým) 

Samovýroba: prodej palivového dříví na stojato (lokalita P) v malém množství 
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   Tabulka č. 2: Množství vytěženého dříví dle jednotlivých sortimentů  

sortiment/ 

dřevina I.-II. 

III.A 

výběr III. A/B III. C III. D 

VI. Pa-

livo Tyčovina celkem 

SM 0 0 591,7 458,21 764,5 776,4 0 2590,81 

BO/DG 0 0 53,33 23,8 62,79 61,53 0 201,45 

MD 0 0 26,62 22,39 52,58 49,11 0 150,7 

BK 0 0 0 0 0 209,68 0 209,68 

BR 0 0 0 0 0 45,27 0 45,27 

DB 0 0 0 0 0 73,95 0 73,95 

OL 0 0 0 0 0 5,4 0 5,4 

JR 0 0 0 0 0 0 0 0 

JV 0 0 0 0 0 13,42 0 13,42 

OS 0 0 0 0 0 25,98 0 25,98 

celkem 0 0 671,65 504,4 879,87 1260,74 0 3316,66 

 

Vysvětlivky: SM (smrk ztepilý), BO (borovice lesní), DG (douglaska tisolistá),  MD (modřín opadavý), BK (buk 

lesní), BR (bříza bělokorá), DB (dub zimní/letní), OL (olše lepkavá, zelená,…), JR (jeřáb ptačí), OS (topol osi-

ka)  

Sortiment: I. – II. jakostní třída (nejvyšší kvalita – dýhárenství, hudební nástroje), III. A/B jakostní třída (nej-

vyšší kvalita stavebního dříví), III. C jakostní třída (povoleny suky do 7cm v průměru), III. D jakostní třída 

(povoleny suky a tvrdá hniloba), VI. jakostní třída - palivo (hroubí korunových větví, hniloba, suky,…) 

 

Graf č. 1: Vytěžené dříví dle sortimentů a druhů dřevin  
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Graf č. 2: Porovnání vyrobených sortimentů v letech 2010 - 2015 

 

 

Graf č. 3: procentické zastoupení vytěžených dřevin v r. 2015 
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Z výše uvedených údajů (Tabulka č. 1) plyne, že v roce 2015 byla v počtu vytěžených m3 

převyšující mýtní úmyslná těžba. Nicméně razantní nárůst dochází v případě MN (mýtní na-

hodilá) těžby. Jak již bylo zmíněno výše, zde se projevuje vliv zpracování napadených stromů 

kůrovcem. Taktéž samovýroby palivového dříví se tento rok objevují ve vyšším množství 

vytěžených m3 oproti předešlým létům a na úkor zvolené strategie snížení výše těžeb touto 

formou.   

Dále je z výše uvedeného (Tabulka č.2, graf č. 1) patrná výše zastoupení jakostní třídy (III.) 

v kulatinových výřezech, nicméně s největším podílem jakostní třídy III. D (výřezy 

s hnilobou, suky, trhliny, kůrovcová hmota,…). Z celkové výše těžby je pak patrný podíl pali-

vového dříví, a to s 38%. 

V daném roce došlo oproti r. 2014 k úbytku m3 v jakostních třídách III. A/B a III. C a naopak 

ke zvýšení m3 v jakostních třídách III.D a VI. (palivo). V porovnání r. 2015 s r. 2010 - 2014 

se nicméně výše m3 v daných jakostních třídách pohybuje zhruba stejně. 

K celkové vytěžené hmotě je nutno přičíst zůstatek nezobchodovaného dříví z roku 2014. 

 Celkové vytěžené dříví nezobchodované v r: 2014: 

1. Lokalita při P (u pařezu) -     15,38 m3 

2. Lokalita OM (odvozní místo – na odvozní cestě) -    1,60  m3 

V těchto případech došlo bohužel především vlivem klimatických podmínek k nemožnosti 

toto dříví včas zobchodovat. 

3. Lokalita sklad (výroba paliva) -    77,30  m3 

CELKEM        94,28 m3 

 

A naopak od celkového vytěženého množství v r. 2015 je nutné odečíst nezobchodované dří-

ví, které přechází do r. 2016. 

Celkové vytěžené dříví nezobchodované v r: 2015: 

1. Lokalita při P (u pařezu) -              0 m3 

2. Lokalita OM (odvozní místo – na odvozní cestě) -    92,14 m3 

3. Lokalita sklad (výroba paliva) -    144,91 m3 

CELKEM        237,05 m3 
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1.3.1. Výnosy organizace za rok 2015 z HČ  

 

Celkové výnosy organizace z hlavní činnosti činí    5.564.745,26 Kč  

 

 Výnosy z prodeje dřevní hmoty činí      4.897.206,64 Kč 

 Čerpání fondů           444.580,-- Kč 

o 400 tisíc na časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 

o 44. 580,- Kč – fond odměn na mzdy 

 Ostatní výnosy z činnosti          5,08 Kč 

 Finanční výnosy (úroky) činí       160,10 Kč 

 Výnosy vybr. místních vlád. inst          222.793,44 Kč 

 

Zásadní odběratelé kulatinových výřezů:  

 Pila Facek, s.r.o. (především  pilařská kulatina SM, MD, BO III. A, B, C, D) 

 Jilos Horka, s.r.o. (pilařská kulatina SM, BO, MD III. D)  

 LESS & TIMBER, a.s. (pilařská kulatina SM  III. A, B, C, D) 

 Pavel Šomjak (pilařská kulatina SM, MD, BO  III. A, B, C, D) 

 O. Deliš – Truhlářství (pilařská kulatina SM, MD, BO, DB  III. A, B, C, D) 

 Věroslav Škoda (pilařská kulatina SM, MD, BO  III. A, B, C, D) 

 

 

1.3.2. Náklady organizace za rok 2015 z HČ 

V tomto roce bylo vytěženo celkem 3.316,66 m³ dříví. Zde jsou hrazeny služby za 

těžbu, soustřeďování dříví na OM a manipulace (druhování dříví do sortimentu) a výroba 

palivového dříví. V případech, kde jsou s kupujícím dohodnuty smluvní ceny dříví franko 

pila, je hrazena a v ceně zahrnuta cena za dopravu. 

Pěstebními činnostmi rozumíme: výsadba sazenic, ožínání buřeně v lesních kulturách, 

nátěry lesních kultur repelenty proti škodám zvěří, provedení prořezávek a bezhomoto-

vých probírek, úklid klestu. 
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Pěstební činnosti: 

 Zalesnění – 10.080 ks sazenic na ploše 1,16 ha z toho MZD 0,39 ha 

 Prořezávky – 5,94 ha 

 Probírky do 40 let  – 2,08 ha 

 

Zásadní dodavatelé služeb:  

 Miroslav Soukup (těžba, soustřeďování dříví UKT) 

 František Hille (těžba, prořezávky) 

 Ještědská lesní, s.r.o. (soustřeďování dříví UKT, oplocenky) 

 Marie Nováková (ožínání, výsadba, nátěry) 

Kotrla, a.s. (doprava dříví – odvozní soupravy) 

LESS – FOREST s.r.o. (doprava dříví – odvozní soupravy) 

Dendria, s.r.o. (sadební materiál) 

Liberecká IS (pronájem a servis IT techniky) 

Mercata Třebíč, s.r.o. (chemické přípravky, nářadí,…) 

František Kozák (těžba, prořezávky, úklid klestu) 

Matěj Tichý (těžba, prořezávky, úklid klestu) 

Pavel Kukla (těžba, prořezávky, úklid klestu) 

 

Další činnosti byly zajištěny pomocí brigádníků dle smluv - DPP. 

 

Celkové náklady organizace na hlavní činnost           5.677.214,89 Kč.  
 Nejvyššími náklady v daném roce jsou náklady na nákup služeb (především za 

provedení těžebních a pěstebních činností od dodavatelů – především OSVČ)                                     

3.354.516,30 Kč.                                      

 Změna stavu zásob        - 84.849,59 Kč 

 Mzdové náklady ( 3 zaměstnanci) činí               1.315.240,--  Kč 

 Spotřeba materiálu (PHM, drobný materiál) činí     284.109,09 Kč 

 Spotřeba jiných neskl. dodávek          8.819,60,-- Kč 

 Zákonné a sociální pojištění činí      362.031,-- Kč 

 Opravy a udržování (auta, pil,…) činí        25.319,39 Kč 

 Jiné soc. pojištění činí           8.946,-- Kč 
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 Odpisy          143.083,-- Kč 

 Cestovné            7.7769,-- Kč 

 Ostatní náklady           70.724,02 Kč 

 Zákonné sociální náklady         10.647,79 Kč 

 Pokuty a penále                0,-- Kč 

 Jiné daně a poplatky           1.500,-- Kč 

 Daň silniční             1.790,-- Kč 

 Spotřeba energie          23.139,31 Kč 

 Náklady z drob. dl. majetku      48.961,08 Kč  

 Úroky           22.126,90 Kč 

 Náklady na reprezentaci          3.342,-- Kč 

 

 

1.3.3. Zhodnocení hlavní činnosti 
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Vysvětlení: 

Ve výše uvedených grafech jsou zobrazeny výnosy a náklady v letech 2010,  

2011, 2012, 2013, 2014 a 2015, a to v hlavní činnosti a doplňkové činnosti. 

Je nutno upozornit na několik zásadních faktů. V roce 2010 činila těžba 2611 m3 

dříví, v roce 2011 činila 2616 m3, v roce 2012 činila 2816,09 m3, v roce 2013 

2996,50 m3, v roce 2014 2878,67 m3 a v roce 2015 činila těžba 3.316,66 m3. 

Doplňková činnost je v roce 2015 zhruba na stejné výši jako v loňském roce, a to 

o celkovém zisku 57.406,63 Kč.  

.Nejvyšší podíl činností v daném roce v doplňkové činnosti bylo zajištění výkonu 

OLH pro vlastníky lesů do výměry 50 ha na základě pověření MML Odboru ži-

votního prostředí. 

1.4. Zhodnocení doplňkové činnosti 

V rámci doplňkové činnosti organizace byly provedeny tyto významné akce: 

 Teplárna Liberec – rizikové kácení.   

 Údržba zahrady Lékarna Slavia 

 Správa OLH na lesním majetku paní Dědkové (smlouva do konce r. 2015).  

 Služby OLH pro vlastníky lesů do 50 ha 

 

Doplňková činnost skončila s kladným hospodářským výsledkem, a to s částkou 

57.406,63 Kč. 
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2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních nákladů 

2.1. Investiční činnosti 

 Splátka úvěru za služební vůz v roce 2015 činí 125.138,- Kč. 

 Odvod do rozpočtu zřizovatele (odpis z nemovitostí) činí 19.679,- Kč 

 

2.2. Opravy a údržba 

Nebylo čerpáno. 

 

 

3. Vyhodnocení čerpání dotací a grantů 

V daném roce organizace čerpala „Příspěvky na hospodaření v lesích“ od Krajského úřadu 

Libereckého kraje, a to konkrétně na zalesnění dřevinami MZD (melioračně zpevňující 

dřeviny) a provedení výchovných zásahů v lesních porostech ve věku do 40-ti let. Částka 

činila 74.552,- Kč. 

. 

4. Daňové povinnosti organizace 

4.1. Daň darovací 

Organizace je od této daně osvobozená a dle ustanovení § 21, odst. 5, zákona č. 357/1992 

Sb. Organizace daňové přiznání nepodává. 

4.2. Daň silniční 

Organizace podala přiznání k dani silniční za rok 2015, jedná se o soukromé vozidlo vyu-

žívané k pracovní činnosti organizace dle smlouvy s p. Urbánkem. Byla odvedena daň ve 

výši 1.790,- Kč.  

 

4.3. Daň z přidané hodnoty 

Organizace je plátcem DPH, daňové přiznání podává čtvrtletně, v roce 2015 odvedla na 

DPH částku  533.191,- Kč. 
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4.4. Daň z příjmu právnických osob 

Daňové přiznání bylo podáno v termínu, organizace využila možnosti dle § 20, odst. 7, 

zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu snížit základ daně na 0 (VČ), daň z příjmu z HČ 

je 0. 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 22.4.2016      Bc. Jiří Bliml 

               ředitel organizace 
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Výnosy a náklady 2015 - tabulka č. 1

hlavní + doplňková činnost celkem  

 tis. Kč

Skutečnost Rozpočet Skutečnost

2014 2015 2015

501 280 300 284 94,7% 101,4%

502,3 41 35 32 91,4% 78,0%

504 0 0 0 0,0% 0,0%

506-7 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 0 0 0 0,0% 0,0%

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 214 0 -85 0,0% -39,7%

535 335 231 69,0% 43,2%

511 59 380 25 6,6% 42,4%

512 68 60 78 130,0% 114,7%

513 4 5 3 60,0% 75,0%

518 2 898 2 800 3 425 122,3% 118,2%

3 029 3 245 3 531 108,8% 116,6%

521 1 282 1 300 1 320 101,5% 103,0%

524 347 400 362 90,5% 104,3%

525 Jiné sociální pojištění 9 10 9 90,0% 100,0%

527 10 10 11 110,0% 110,0%

528 0 0 0 0,0% 0,0%

1 648 1 720 1 702 99,0% 103,3%

531 2 2 2 100,0% 100,0%

538 1 1 2 200,0% 200,0%

3 3 4 133,3% 133,3%

541,2 0 0 0 0,0% 0,0%

544 0 0 0 0,0% 0,0%

547 0 0 0 0,0% 0,0%

549 68 68 71 104,4% 104,4%

68 68 71 104,4% 104,4%

551 140 143 143 100,0% 102,1%

552-4 0 0 0 0,0% 0,0%

140 143 143 100,0% 102,1%

555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek 0 0 0 0,0% 0,0%

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 0,0% 0,0%

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 34 10 49 490,0% 144,1%

34 10 49 490,0% 144,1%

562 29 30 22 73,3% 75,9%

563 0 0 0 0,0% 0,0%

564,9 0 3 0 0,0% 0,0%

29 3 22 733,3% 75,9%

591 0 0 0 0,0% 0,0%

5 486 5 527 5 753 104,1% 104,9%

601 5 364 5 040 4 897 97,2% 91,3%

602 93 0 133 0,0% 143,0%

603 0 0 0 0,0% 0,0%

604 0 0 0 0,0% 0,0%

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0,0% 0,0%

641-7,649 0 0 0 0,0% 0,0%

662-9 0 0 0 0,0% 0,0%

648 35 285 445 156,1% 1271,4%

5 492 5 325 5 475 102,8% 99,7%

671 Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů 0 0 0 0,0% 0,0%

99 102 102 100,0% 103,0%

17 0 29 0,0% 170,6%

Transferový podíl 30 0 17 0,0% 56,7%

68 100 75 75,0% 110,3%

214 202 223 110,4% 104,2%

V Ý N O S Y  vč. dotací celkem 5 706 5 527 5 698 103,1% 99,9%

220 0 -55

1)
v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

Účet Název
% plnění 

plánu 

skut.15/14 

(%)

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek

Prodané zboží

celkem seskupení 50

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci 

Ostatní služby

celkem seskupení 51

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Jiné sociální náklady

celkem seskupení 52

Daň silniční

Jiné daně a poplatky

celkem seskupení 53

Pokuty,penále a úroky z prodlení

Prodaný materiál

Manka a škody

Ostatní náklady z činnosti

celkem seskupení 54

Odpisy dlouhodobého majetku

Prodaný dlouh.hm. a nehm.majetek + pozemky

celkem 551-554

celkem 555 - 557

Uroky

Kursové ztráty

Ostatní finanční náklady

celkem seskupení 56

Daň z příjmů

N Á K L A D Y    celkem

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu

Výnosy z prodaného zboží

Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy

PŘÍSPĚVKY  a  DOTACE   celkem

Hospodářský  výsledek       +/-

Čerpání fondů 
1)

VLASTNÍ   VÝNOSY    celkem

672

Výnosy vybraných 

místních vládních 

instituc z transferů

Příspěvek na odpisy

Příspěvek na provoz

Účelové příspěvky a dotace
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Skutečnost 2015 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové

činnosti - tabulka č. 2

          v tis. Kč

Hlavní Doplňková

činnost činnost

501 Spotřeba materiálu 284 0 284

502 Spotřeba energie 23 0 23

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 9 0 9

504 Prodané zboží 0 0 0

506 Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0

507 Aktivace oběžného majetku 0 0 0

508 Změna stavu zásob vlastní výroby -85 0 -85

511 Opravy a udržování 25 0 25

512 Cestovné 78 0 78

513 Náklady na reprezentaci 3 0 3

518 Ostatní služby 3 355 70 3 425

521 Mzdové náklady 1 315 5 1 320

524 Zákonné sociální pojištění 362 0 362

525 Jiné sociální pojištění 9 0 9

527 Zákonné sociální náklady 11 0 11

528 Jiné sociální náklady 0 0 0

531 Daň silniční 2 0 2

532 Daň z nemovitostí 0 0 0

538 Jiné daně a poplatky 2 0 2

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

542 Jiné pokuty a penále 0 0 0

544 Prodaný materiál 0 0 0

547 Manka a škody 0 0 0

549 Ostatní náklady z činnosti 71 0 71

551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 143 0 143

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0

554 Prodané pozemky 0 0 0

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0

556 Tvorba zák.opravných položek 0 0 0

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0 0 0

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 49 0 49

562 Úroky 22 0 22

563 Kurzové ztráty 0 0 0

569 Ostatní finanční náklady 0 0 0

591 Daň z příjmů 0 0 0

N Á K L A D Y    celkem 5 678 75 5 753

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 4 897 0 4 897

602 Výnosy z prodeje služeb 0 133 133

603 Výnosy z  pronájmu 0 0 0

604 Výnosy za prodané zboží 0 0 0

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0

641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0

644-647 Výnosy z prodeje materiálu,DHM 0 0 0

648 Čerpání fondů 445 0 445

649 Ostatní výnosy z činnosti  0 0 0

662 Úroky 0 0 0

663 Kurzové zisky 0 0 0

669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0

V Ý N O S Y    celkem 5 342 133 5 475

Účet Název Celkem
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Tabulka č. 3 

 

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

                v  Kč

řádek 

číslo
2014 2015

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 2,50 2,50

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 1 021 226 1 064 779

Čerpání fondu odměn na mzdy 3 35 000 44 580

Ostatní osobní náklady celkem 4 260 738 255 161

v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom. 5 260 738 255 161

- odstupné 6

- příp. jiné ostatní osobní nák lady * 7

Průměrná měsíční mzda zaměstnance  v Kč  

 - bez FO (ř.2 :  ř.1 :  12) 8 34 041 35 493

 - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :   ř.1 :  12)) 9 35 208 36 979

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 91 909 95 831

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 255 312 266 200

Povinný příděl do FKSP (1 %) 12 10 212 10 648

 

* uvést podrobněji v komentáři 
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Tabulka č. 4 

 

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy
        v tis. Kč

                  Fond

odměn kult. a soc. rezervní investiční Celkem

potřeb

Stav k 1. 1. 2015 45 53 310 53 461

Tvorba fondu 45 11 103 143 302

Čerpání fondu 45 400 145 590

Stav k 31. 12. 2015 45 64 13 51 173

Návrh přídělů fondům z HV r. 2015 0 x 0 x 0

    - z hlavní činnosti 0 x 0 x 0

    - z doplňkové činnosti 0 x 0 x 0

Předpokládaný stav po přídělu 45 64 13 51 173

 

 

 

 

Tabulka č. 5 

 

                         Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investičního fondu:

v Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2015 52 496

Tvorba: odpisy r. 2015 143 083

zůstatková cena prod. majetku

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

investiční příspěvky ze státních fondů

výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku

investiční dary a příspěvky od jiných subjektů

posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)

příp. jiný zdroj  1):

Čerpání: na pořízení investic   2) 125 138

jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3)

odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 19 679

příp. jiné čerpání   4):

Stav investičního fondu k 31. 12. 2015 50 762

1)   konkrétně - doplnit

2)   rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků  v členění na projekce, stavební práce, pořízení  

       movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotlivé akce

3)   rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby  na jednotlivé akce

4)   konkrétně - doplnit
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Tabulka č. 6 

 

                         Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

v Kč

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2015 309 587

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2014 103 231

finanční dary

příp. jiný zdroj  1):

Čerpání: další rozvoj své činnosti

úhrada ztráty minulých let

časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 400 000

úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně

posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)

na projekty zajištované z poskytnutých grantů

příp. jiné čerpání   1):

 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015 12 818

1)   konkrétně - doplnit
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Příloha č. 1 Ceník pohřebních a souvisejících 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 otevřeného podlimitního řízení na stavební práce: 

 

 „ Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“. 
 

 

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 
14.877.000 1. 

STRABAG a.s. 60838744 
Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5 
14.965.319,29 2. 

INTEGRA stavby a. s. 25014391 
Hrádecká 156, 460 01 Libe-

rec 
15.699.154,00 3. 

ALPINE Bau CZ a. s. 02604795 
Jiráskova 613, 757 01 
Krásno nad Bečvou 

17.211.454,50 4. 

COLAS CZ, a. s. 26177005 
Ke Klíčovu 9, 190 00  

Praha 9 
18.376.059,82 5. 

METROSTAV a. s. 00014915 
Koželužská 2450/4, 180 00 

Praha 8 
18.556.662,36 6. 

VHS, s. r. o. 40233308 
Křižíkova 2393, 415 01 Tep-

lice 
18.795.729,93 7. 

FIRESTA – Fišer a. s. 25317628 Mlýnská 68, 602 00 Brno 19.633.363,39 8. 

 

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: 14.877.000,- Kč bez DPH 
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Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je možné podat v souladu s § 110 odst. 4 zákona ná-
mitky, a to do 15 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 
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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 3/16 

CJ MML 105268 /16 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
V RÁMCI OTEV ŘENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 

„Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-
Hradební“ 

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   

 s nabídkovou cenou: 14.877.000,- Kč bez DPH 

 (18.001.170 Kč s DPH) 

V Liberci dne  

   SK ÚŘEDNÍHO RAZ    

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

Tibor Batthyány 

primátor města 
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Příloha č. 1 – návrh smlouvy o spolupráci – Progres 

 

Progres Liberec s.r.o.,  

se sídlem: Vilová 350, 460 10 Liberec X - Františkov 

IČ 25401645, DIČ CZ25401645,  

zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 15317 

zastoupená: p. Martinem Hrabaněm, jednatelem 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 27-4112160277/0100 

(dále jen Progres na straně jedné) 
 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

IČ 00262978  

zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

bankovní spojení:  

(dále jen Město na straně druhé) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto 
 
 

 
Smlouvu o spolupráci  

při přípravě a realizaci stavby 
(dále jen „Smlouva“) 

 

 

Článek I. 

Účel smlouvy 
 

1.1  Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování 
níže uvedeného předmětu smlouvy.  
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Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup při přípravě, zajištění realizace a financo-
vání obnovy povrchů stavby „ Oprava komunikace Dr. Milady Horákové v úseku 
Melantrichova - Hradební“(dále jen „Stavba“), kde investorem rekonstrukce komu-
nikací ve vlastnictví města Liberec bude Město.  

 

 

Článek III. 

Příprava stavby 

 
3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad: 

3.1.1  zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s RWE GasNet 
s.r.o., 

3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní 
Stavbu, 

3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby  
3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem 

Stavby, 

3.1.5  výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby, 
3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba, 
3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a 

bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem, 
3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby 

místně příslušným vodoprávním úřadem 
3.2     Progres již zajistil nebo zajistí na svůj náklad: 

3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby. 

 

 

Článek IV. 

Prohlášení smluvních stran 

 
4.1       Město prohlašuje že: 

4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby 
projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti 
z obdobných projektů 

4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalit-
ně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,  

4.1.3 umožní oprávněnému zástupci Progres kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy 
minimálně tři pracovní dny předem,  

4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem Progres k účasti na přejímacím řízení kom-
pletní a bezvadné Stavby, 
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4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřeru-
šené financování Stavby až do jejího úplného dokončení, 

 
4.2 Progres prohlašuje, že: 

4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem, 

4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.  

 

 

Článek V. 

Podíl smluvních stran na financování stavby 

 

5.1     Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou 
přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost, 

5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem Stavby, 

5.3 Progres se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí 513.289,66 Kč. Vý-
še příspěvku byla stanovena na základě rozsahu stavby RWE RMS Liberec - 
Dr.M.Horákové II-1.část,  

5.4 úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Stavby a zároveň po podpi-
su této Smlouvy na základě faktury vystavené Městem, 

5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, ne-
bude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. 
této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu Progres, 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 
6.1 tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran,  
6.2 jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně 

podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran, 
6.3 tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu, 
6.4 smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly, 
6.5 doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:  

tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Liberec usnesením č. …             
ze dne  …  2016,       

6.6 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.                                        
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V Liberci dne:                         V Liberci dne:  

 

 

 

 

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

Martin Hrabaň Tibor Batthyány 

jednatel primátor 

Progres Liberec s.r.o. statutární město Liberec 
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Příloha č. 1 – návrh smlouvy o spolupráci – SVS 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s.,  

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,  

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 711620257/0100 

(dále jen SVS na straně jedné) 
 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

IČ 00262978  

zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

bankovní spojení:  

(dále jen Město na straně druhé) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto 
 
 
 

Smlouvu o spolupráci  

při přípravě a realizaci stavby 
(dále jen „Smlouva“) 

 

 

Článek I. 

Účel smlouvy 
 

1.1  Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování 
níže uvedeného předmětu smlouvy.  
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Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS při přípravě, zajištění realizace a fi-
nancování obnovy povrchů stavby „ Oprava komunikace Dr. Milady Horákové 
v úseku Melantrichova - Hradební“, „Souvislá údržba komunikace Oblačná, Libe-
rec“ a Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. 
po vl. inž. sítí, Liberec“(dále jen „Stavba“), kde investorem rekonstrukce komunikací 
ve vlastnictví města Liberec bude Město.  

 

 

Článek III. 

Příprava stavby 

 
3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad: 

3.1.1  zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s SVS a provozo-
vatelem, 

3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní 
Stavbu, 

3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby  
3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem 

Stavby, 
3.1.5  výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby, 
3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba, 
3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a 

bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem, 
3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby 

místně příslušným vodoprávním úřadem 
3.2     SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad: 

3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby. 

 

 

Článek IV. 

Prohlášení smluvních stran 

 
4.1       Město prohlašuje že: 

4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby 
projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti 
z obdobných projektů 

4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalit-
ně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,  

4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy mi-
nimálně tři pracovní dny předem,  
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4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přejímacím řízení kompletní 
a bezvadné Stavby, 

4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřeru-
šené financování Stavby až do jejího úplného dokončení, 

 
4.2 SVS prohlašuje, že: 

4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem, 

4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.  

 

 

Článek V. 

Podíl smluvních stran na financování stavby 

 

5.1      Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou 
přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost, 

5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem Stavby, 

5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí  3.510.428,60 Kč. Vý-
še příspěvku SVS byla vypočtena na základě rozsahu jednotlivých staveb,  

5.4 úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Stavby a zároveň po podpi-
su této Smlouvy  na základě faktury vystavené Městem, 

5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, ne-
bude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. 
této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS, 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 
6.1 tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran,  
6.2 jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně 

podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran, 
6.3 tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu, 
6.4 smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly, 
6.5 doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:  

tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Liberec usnesením č. …             
ze dne  …  2016,       

6.6 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.                                        
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V Liberci dne:                         V Liberci dne:  

 

 

 

 

 

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

Ing. Bronislav Špičák Tibor Batthyány 

generální ředitel primátor 

Severočeská vodárenská společnost a.s. statutární město Liberec 
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Příloha č. 1 – Aktualizovaný provozní řád Dětského dopravního hřiště v Liberci 
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Příloha č. 2: Zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo 
 

PR/SMTS    2/16 
 
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 
 

nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 
v platném znění (dále jen zákon) 

 
 

 

„Souvislá údržba chodníků v Liberci“ 
 

Zadavatel veřejné zakázky 
 

 
 
 

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

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
a ve věcech zadávání této zakázky Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu 

majetku města 
 
 

 
 
 

 
Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
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Květen 2016 
 

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) 

I.  IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  ............................................................. 14 

II.  VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  ................................................. 14 

III.  MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  .................................................................. 17 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE  .............................. 17 

VI.  POVINNÉ SOUČÁSTKY NABÍDKY  ........................................................................ 20 

VII.  SEZNAM SUBDODAVATEL Ů .................................................................................. 20 

VIII.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  ...................................................... 21 

IX.  OBCHODNÍ PODMÍNKY  .......................................................................................... 21 

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  .......................................................................... 21 

XI.  LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  ................................ 22 

XII.  DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE  .............................................. 23 

XIII.  DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE  .......................... 23 

XIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  ................................................................................... 24 

 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 Vzor titulního listu nabídky 
č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  
č. 3 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí RM Liberec 
č. 4 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 
č. 5 Vzor čestného prohlášení dle ustanovení § 68 zákona odst. 3 
č. 6 Výkaz výměr 
č. 7 Přehled subdodavatelů 
č. 8 Návrh smlouvy o dílo 
č. 9 Projektová dokumentace 
 
 
Preambule: 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výběro-
vého řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvede-
né v § 6 zákona. 
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I. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  
Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Sídlo:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
IČ:     00262978 
DIČ    CZ00262978 
Telefonní spojení:  +420 485 243 111 
fax:    +420 485 243 113 
profil zadavatele:  https://zakazky.liberec.cz/ 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tomáš Kysela, 
náměstek primátora pro technickou správu majetku města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy 
veřejného majetku, tel.: +420  485243874, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické 
správy, tel. +420 485243876, e-mail:  kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky: Ing. Linda Jurásková, referent oddělení veřejných za-
kázek, tel. +420 485243498, e-mail: juraskova.linda@magistrat.liberec.cz 

 

Upozornění pro uchazeče: 

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

 

 

II. VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava chodníků ve vlastnictví statutární-
ho města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou) dle zpracovaných projektových 
dokumentací. Jedná se zpravidla o výměnu pochozích vrstev chodníku včetně vyrovnání či doplnění 
obrub a to ve stávajících trasách. 

Předmětem zakázky je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a její 
předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení. 
 
Související činnosti a podmínky pro provádění díla: 
 

• v průběhu realizace díla odpovědnost uchazeče za neporušení stávajících inženýrských sítí, 
vč. zajištění případných dohod a koordinaci se správci a vlastníky sítí v rámci realizace dí-
la 
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• zajištění vyjádření o existenci stávajících podzemních sítí od vlastníků nebo provozovatelů 
technické infrastruktury před započetím prací 

• získání povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací 
• zajištění případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště 
• zajištění případných pronájmů pozemků 
• získání potřebných výkopových povolení 
• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vy-

měřených poplatků a nájemného 
• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení 

zvláštního užívání komunikací (i v průběhu oprav inženýrských sítí) v souladu s postupem 
výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených po-
zemků (skládky materiálu, mezideponie atp.) 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba i přemísťování, a to do 
doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedo-
dělků 

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

• zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prová-
děna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích 
ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezd 
záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 

• zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace či její části, na níž je prováděno dílo, 
a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla 
zadavatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.) 

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

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

• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění 
(případně odvoz na skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele)  

• likvidace odpadů a zeminy 
• zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni 
• zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem uchazeče, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou, vyjma díla samotného, do původního stavu 
• výroba, instalace a osazení 1 ks informační tabule v průběhu realizace stavby s uvedením 

názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta a dodavatele díla, termínu 
výstavby (datum zahájení a dokončení) apod.) 

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

• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvi-
sející s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 
zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení 
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• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stav-
by v jednom vyhotovení v elektronické podobě 

• provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do jednoho týdne od ukončení stavby 

• zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k případnému podání žádosti o 
vydání kolaudačního rozhodnutí 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.000.000,- Kč bez DPH 

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí předpokládanou 
hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel 
takového uchazeče z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí. 

Kvalitativní parametry 

Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím předloženém 
návrhu smlouvy o dílo.  

Uchazeč se zavazuje provádět dílo podle projektové dokumentace uvedené v této zadávací dokumen-
taci (viz příloha č. 9 ZD), technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických 
listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků 
místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. Při provádění díla musí uchazeč použít materiá-
ly, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v nejlepší jakostní třídě; v kvalitě odpovídající 
RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané 
vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a 
zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a tech-
nologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při pro-
vádění díla oproti RDS lze pouze po předchozím písemném odsouhlasení s objednatelem nebo sta-
vebním/technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 
díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pra-
covních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologic-
kých částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování, má objednatel právo 
požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a nahrazení vhodnými.  

Uchazeč je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady, a to bezodkladně, přičemž tato 
skutečnost nebude mít vliv na smluvený termín dokončení díla. 

Kvalita uchazečem (zhotovitelem) provedeného díla musí odpovídat nejméně požadavkům uvede-
ným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských tech-
nických normách, v obecně závazných právních předpisech. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovi-
telem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

Uchazeč (zhotovitel) při realizaci zakázky je povinen při realizaci zakázky dodržet rovněž resortní 
systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“, schválené MD-OI, č.j. 
321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 
1.9.2007, (dále jen "TKP"). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na 
ČSN. 

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

realizace akce nebo budou vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení 
změn do projektové dokumentace 
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− všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci od-
padů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlu-
kem 

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

Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména 
nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za 
příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovna-
telnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrob-
ků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni 
stanovené zadávací dokumentací. 

Zatřídění stavebních prací dle kódů CPV: 

45000000-7 - Stavební práce 
45233100-0 - Stavební úpravy komunikace 
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků 
71320000-7 - Technické projektování 

III. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Místo plnění: území města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou) 

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Zahájení díla: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpoklad červenec 2016 

Dokončení díla: do 15.11.2016 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný) 

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou seznámit 
s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika 
a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola 
XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE . 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto výběrového 
řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže: 
 

A. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu § 53 odst. 1 
zákona, a to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).  
 

B. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: 

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

• Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živ-
nostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 
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• Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž pro-
střednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. V rámci této části kvalifikace požaduje zada-
vatel předložit doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby k 
prokázání uvedeného oprávnění provádět příslušnou část zakázky. 

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

C. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 
v posledních 5 letech. Za významnou zakázku se v tomto případě považují zakázky v oblasti oprav 
nebo rekonstrukce komunikací.  

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

Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení zakázek uvedených 
v předloženém seznamu. Z osvědčení musí být zřejmé, k jaké referenční zakázce se vztahuje, a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.  

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem obdobné za-
kázky v celkovém finančním objemu min. 2.400.000,- Kč bez DPH, realizované uchazečem, při-
čemž alespoň 2 obdobné zakázky budou ve výši min 400.000,- Kč bez DPH. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 
o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 
 
Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 
 

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

• Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, čl. 
3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů 
prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 
součinnosti k uzavření smlouvy.    

• Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, bu-
dou tyto dokumenty zadavatelem uznány.  

• V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění 
kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů 
ke dni podání nabídky.   
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• 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 pře-
klad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené v latinském jazy-
ce. 

• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 

• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifiko-
vaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát nahra-
zuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém přípa-
dě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

  a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

  b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 

 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 
54 písm. a). 

• Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společ-
nou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 
odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 
v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat 
všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v tako-
vém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně 
splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.   

• V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto úče-
lem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá záva-
zek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to 
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné za-
kázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat 
za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité čás-
ti, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 

• Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvali-
fikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a 
to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného 
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je 
zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Ne-
ní-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání 
nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Do-
klady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připo-
jením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích pod-
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mínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i 
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se síd-
lem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit 
k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce. 

• Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude 
z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.  

VI.  POVINNÉ SOUČÁSTKY NABÍDKY 
Součástí nabídky musí být rovněž: 

1. prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec 
zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluv-
ního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo 
zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uve-
dené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz přílo-
ha č. 4 ZD). 

2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 
nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 
souvisejí s výběrovým řízením (viz příloha č. 3 ZD). 

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního práv-
ního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz pří-
loha č. 5 ZD). 

4. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele (viz příloha č. 5 ZD). 

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

VII.  SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených 
v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakáz-
ky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam 
všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, roz-
sah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude 
podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.  

2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikač ních předpo-
kladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz před-
chozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se musí 
skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna 
subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná 
pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a 
to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném roz-
sahu jako subdodavatel původní. 
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3. V případě, že uchazeč nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že nemá v úmyslu zadat 
žádnou část veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím 
vlastních zaměstnanců. 

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 6 ZD) za celý 
vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. 
Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti výkazu výměr. Celková nabídko-
vá 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 ce-
na musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakáz-
ky. 

Oceněný  výkaz výměr požaduje zadavatel předložit  ve formátu XML, struktu ře XC4, který 
odpovídá vyhlášce 230/2012 Sb. (jedná se o soubor, který je v zadávací dokumentaci a v nabídce 
bude předložen jako oceněný). Dále bude  připojena některá z tiskových sestav z Aspe, např. v pdf 
nebo v Excelu (např. tisková sestava 3.6.1 – soupis prací). 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-
dení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související 
náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.  

 
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Na-
bídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

IX. OBCHODNÍ PODMÍNKY  
Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je zpracován ze 
strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 8 ZD) a který musí být 
ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě těch ustanovení 
smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny díla a jím pověřených osob 
k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a 
to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního rejstří-
ku, podpisový vzor, plná moc apod.).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchaze-
če se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.  

Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená (propojená osoba viz § 73 a násl. zákona o obchodních korporacích). 

Platební podmínky  
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

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

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
Všechny, v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli (uchazeči) 
a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodnoceny.  

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše nabídkové 
ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši 
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nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Uvedená 
cena na titulním listě musí být totožná s cenou uvedenou ve smlouvě a výkazu výměr. 

XI. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběro-
vého řízení a končí dnem XX. YY. 2016 v XX:YY hodin.  

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBE-
REC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny 
Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady stanovené zadávacími podmínkami 
musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené 
v latinském jazyce. 

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za 
společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou 
k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce kopii plné moci.  

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

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jed-
né kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL. Originál nabíd-
ky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí 
být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat zejména na-
bídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku). V případě rozporu se má za rozhodující 
originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené ná-
zvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rov-
něž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní 
osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese dopo-
ručená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu. 
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového 

počtu listů v nabídce. 
C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení (viz příloha č. 2 ZD) 
E. Cenová nabídka – výkaz výměr  
F. Návrh smlouvy 
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G. Čestná prohlášení (viz odst. VI. ZD) 
H. Seznam subdodavatelů (viz kapitola VII. ZD) 
I. Přílohy (nepovinné) 
 
 

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne XX. YY. 2016 v XX:YY hodin. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 114. Otevírání 
obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

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

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

XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 
1. Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné dotazy pro-
střednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky (ID 
7c6by6u), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: statutární 
město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Písemná žádost o 
dodatečné informace nebo vysvětlení musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy všem 
zájemcům. 

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

XIII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 
• Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

• Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, je-
hož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vy-
loučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

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

• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém  řízení. 

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

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
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• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 
nabídku.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení se 
považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

• Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
• Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 a v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 
a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 
 
 

Za zadavatele:  .......................................... 
Tomáš Kysela, v. r. 
náměstek primátora 
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Smlouva o dílo 
(návrh) 

číslo objednatele [•] 
číslo zhotovitele [•] 

 
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

 

Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
 zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem 
 IČO: 00262978 
 DIČ: CZ00262978 
 Telefon: 485 243 111 
 Fax: 485 243 113 
 bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku 
 
 (dále jen objednatel) 

 
1.2  Zhotovitel:  
 PSČ, sídlo:  
 zastoupený:  
 IČO:   
          DIČ:  
 bank. spojení:  
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:   
 ve věcech technických oprávněn k jednání:   
 
 (dále jen zhotovitel)  
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 

 

Předmět a smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní 
vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, 
jak je dále v této smlouvě uvedeno. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města č. [•] ze dne 
[•]. 

Předmět pln ění – vymezení a ú čel díla 

3.1  Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „ Souvis-
lá údržba chodník ů v Liberci “   

 Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla způsobilého jeho 
účelu.  

3.2  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 
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 Projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Souvislá údržba 
chodníků v Liberci“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, soupisu prací (výkazu výměr) 
a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s 

• technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 

• technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu, 

• normami (zejména ČSN) vztahujících mi se k prováděnému dílu, 

• obecně závaznými právní mi předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a  

• pokyny objednatele. 

ÚDAJE O STAVB Ě :   
Název stavby:  „Souvislá údržba chodníků v Liberci“   
Místo stavby: Liberec  
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“) 

3.3  Předmětem plnění (díla) je také: 
 3.3.1 zpracování: 

• časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací, 

• dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány 
zpracovateli projektové dokumentace a zadavateli ke schválení, 

• dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPrS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x 
digitální forma),  

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 
• vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění 
případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby, 

• ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby, 
• potřebná výkopová povolení, 
• případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací 

nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků, 
• přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v 

průběhu stavby hradí zhotovitel, 
• zajištění ostrahy stavby a staveniště, 
• zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – 

zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 
stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dodržovat hygienické předpisy o 
ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem, 

• zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunika-
cí dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, 

• provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními 
vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci, 

• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení 
k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

• osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování 
a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či je-
jí části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných 
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vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel, 

• zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu ob-
služnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel 
vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, 
možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 

• koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky 
s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů 
(voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 
k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních pří-
stupů a příjezdů, 

• všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokonče-
ného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.), 

• případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 
(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla, 

• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění likvidace 
vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní včetně výsadby a péče o ni, 

• vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu 
zakázky v průběhu realizace stavby, 

• kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 
• provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů 

plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí 
projektové dokumentace, 

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

• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvise-
jících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést za-
školení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 

• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby v 
jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh dí-
la a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakry-
tím, 

• celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do jednoho 
týdne od ukončení stavby, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

• výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby s uvedením 
názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele 
díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora  

• předložení podkladů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliž-
ších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• zajištění práv k dotčeným nemovitostem včetně případných pronájmů pozemků, 
• uvedení zařízení do provozu,  

• pořízení výrobních výkresů, 

• jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 
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Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do 
smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení 
díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované 
energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelem. 

Doba pln ění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 15.11.2016 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný) ode 
dne převzetí staveniště (dále jen „lh ůta“ ). 

 Zahájení neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpoklad červenec 2016 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti 
(5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění 
této smlouvy. 

4.5 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.  

4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří 
nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento 
harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá 
změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními 
stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato 
změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby 
a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této 
smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud 
dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků 
pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 
poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná 
pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání 
zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné 
a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly 
zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohod-
nutá cena díla činí:  

 Celková cena díla bez DPH [•] 

 DPH 21% [•] 

 Cena díla včetně DPH [•] 

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena” ) je smluvními stranami sjednána jako 
cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, 
nejdéle však do 31. 7. 2017.  

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových 
předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném 
znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 
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 5.3  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu 
díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, 
poplatky. 

5.4  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad 
škod, oproti sjednané celkové ceně.  

5.5  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem 
ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud 
v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě 
a cenové kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) předem projednaných 
a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS  po 
předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou 
cenu. 

5.6  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 ce-
na s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.7  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený 
nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými 
pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu. 

5.8   Cenu díla může zhotovitel fakturovat po: 
   

• protokolárním p ředání celého díla a oboustranném podpisu p ředávacího protokolu, 

• odstran ění veškerých vad a nedod ělků na díle, vyplývající z protokolu o p ředání a p řevzetí 
díla. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné 
smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 
smlouvy.  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení 
objednateli.  

5.12  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název pro-
jektu „Souvislá údržba chodník ů v Liberci“,  dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, po-
pis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo 
pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 
za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je opráv-
něn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje 
za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů 
počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených da-
ňových dokladů (faktury) objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje prove-
dení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná ceny bude tímto správcem uplatněna v odlišné 
výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této 
smlouvě. 
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Řízení stavby a provád ění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: [•]  
Přípravář zhotovitele: [•]  
Zástupce zhotovitele: [•]  

 
Zástupce objednatele: Bc. David Novotný  

e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602 482 319 
 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 
této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů vý-
robků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních or-
gánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mí-
rou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost 
dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 
pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných 
právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), 
nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat 
takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu. 

 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty 
nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem 
budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav 
vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících 
s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně 
prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady 
díla.    

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové 
a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle 
platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). 
Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být 
provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití 
jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS  lze pouze po odsouhlasení s objednatelem 
nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle 
podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či 
technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 
nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má 
objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel 
je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.  

1.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících 
se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně zá-
vazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděné-
ho díla kdykoli kontrolovat. 

 Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní 
podmínky staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 
s účinností od 1.5.2008 (dále „OPSPK“) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací“ schválené MDS-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007 (dále 
jen „TKP“). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN. 

Při provád ění stavby musí být dodrženy, respektovány, či spln ěny: 
• obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu 

realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do 
projektové dokumentace, 

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

• podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby, 
a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání 
výše uvedených povolení, 

• pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného 
autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny 
věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části 
díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami 
(zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu se považuje i dílo, 
které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 
upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze 
v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré 
změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při 
provádění díla, včetně změn DZS atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní 
rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši 
hradí zhotovitel.  

Staveništ ě, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále 
jen „staveništ ě“ ). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vy-
dáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zho-
tovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. 
Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny 
díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“ ); 
• 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

 Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 
bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami 
smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby 
a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zho-
toviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není opráv-
něn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, 
že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to 
vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen 
řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození in-
ženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, 
odpovídá zhotovitel. 
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7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své nákla-
dy zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se 
staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonáva-
jící autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel 
odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví po-
třebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, 
technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební 
činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo 
hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveniš-
těm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze 
stavby.  

7.9 Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním 
prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním 
atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků 
a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách ži-
votního prostředí vznikly.  

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předá-
vacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí 
staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, od-
stranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami po-
depsáno potvrzení.  

7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník “) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných 
odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o den-
ní/noční teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi 
a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje 
mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají 
zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor 
nad BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště 
za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel 
se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, pro-
vozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpi-
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sy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, , v souladu s DZS, touto 
smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost po-
kynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., naří-
zení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pra-
covníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., 
zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou vidi-
telně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objed-
natele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo 
jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku 
s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel ob-
jednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kon-
trolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uve-
deném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole 
a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté 
práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené 
s dodatečným odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 
závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 
a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. 
prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., 
č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému 
řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat 
staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění 
prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu pří-
slušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. 
Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpa-
du nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel 
nemá povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady 
a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil 
s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného 
charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré 
skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též 
veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci 
(DZS, RDS), v dokumentaci objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl 
zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění 
díla vykonal či vynaložil. 
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8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovo-
vaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je 
oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástup-
cem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního 
deníku.  

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobi-
lých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla. 

8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně sub-
dodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do pře-
vzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli 
nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdů, plotů, 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. Zhotovitel 
je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci 
díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nej-
méně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objed-
nateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, 
a to na pojistnou částku ve výši nejméně 15 mil. K č pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného 
pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 

e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpo-
vědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má 
zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720444300 s Kooperativa pojišťovna a.s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv 
po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 
této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti 
mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem 
k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky 
dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.  

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré 
originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících 
činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které 
mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem 
předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
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subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost. 

Archeologické nálezy 

9.1. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geolo-
gického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci ob-
jednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit ná-
lez objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen 
a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písem-
ně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel 
objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, 
pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

Spolup ůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené 
dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu 
objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená 
a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto 
objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze 
v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost 
zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení 
díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně 
objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku 
objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

Vlastnické právo ke stavb ě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení 
do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 
na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování ná-
sledků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty 
k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle 
této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, 
přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném 
díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele 
a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem 
ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními 
stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo 
s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací 
protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

Příloha usnesení č. 501/2016



 36

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého dí-
la (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zá-
pisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou 
na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru  : [•]  
 e-mail. adresa objednatele   : novotny.david@magistrat.liberec.cz 

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní 
dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení 
přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky 
a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně 
přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého 
(10.) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané 
a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode 
dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit 
svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. 
Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. ne-
způsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného dí-
la bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího protokolu 
musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich 
odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, 
ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení díla – předání dí-
la s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny 
vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové 
dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných 
platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto 
smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“ ) objednateli, a to 
zejména:  

• doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, 
osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností 
použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu 
stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;  

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze 
v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kana-
lizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), 
zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení ob-
sluhy technologických zařízení,  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

• popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního 
deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejím-
ky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veške-
rá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
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však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve 
vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost 
osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí 
části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen 
vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním ko-
laudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních 
závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve 
lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu 
na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná va-
da byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru ob-
jednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního do-
zoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – viz. 
Čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – viz. 
Čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení staveb-
ních prací 

d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla 

Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která se 
vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není 
tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců 
(dále jen „záru ční doba“ ), počínaje (i) dnem  předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při 
převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem  odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U 
těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jed-
notliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, 
technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem 
uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady 
díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i 
na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále 
jen „oznámení vady“ ). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její 
projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. 
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Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, 
současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 
škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 
lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou  (2) pracovních dn ů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady 
na místo stavby a nejpozději do jednoho  (1) týdne  po obdržení oznámení sdělí objednateli své 
stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí 
záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci 
vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost 
záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy 
a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti  (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se 
strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“ ).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem 
s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady “). Výši nákladů vyčíslených jiným 
zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel 
písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení 
vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má 
právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude 
považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i 
(foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis “), podepsaný zhotovitelem 
a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou 
díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 
s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy 
z ceny díla.  

Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož 
nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „poru-
šení “) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností 
a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, 
požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli 
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smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení  ( slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené 
čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (slovy: padesát tisíc korun českých). 

13.3.3  Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její 
části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč 
za každý zapo čatý den prodlení  (slovy: dva tisíce korun českých). 

13.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které 
byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále 
jen „upozorn ění“ ) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, 
na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také 
v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo 
materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody 
s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý 
jednotlivý p řípad. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 
závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i zapo čatý den prodlení.    

13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každou vadu a každý i zapo čatý den prodlení , půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou 
vadu a každý i zapo čatý den prodlení.   

13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každou vadu a zapo čatý den. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každý den prodlení a jednotlivý p řípad , pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, 
kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel 
po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný 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 jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle 
této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může 
být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení 
od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl 
nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i 
bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povin-
nosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut 
dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv 
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na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréko-
liv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrze-
na v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dí-
la, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního říze-
ní. 

Subdodavatelé 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v 
seznamu p ředpokládaných subdodavatel ů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy 
a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam sub-
dodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost 
provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný se-
znam všech svých subdodavatelů.  

14.3 Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění dí-
la možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého 
byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku 
objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbor-
nou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět 
subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení 
k výkonu práce na území ČR.  

14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdoda-
vatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv 
subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či 
montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody 
způsobil sám. 

14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky 
zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). 
V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je 
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. 
Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního subdodavatele. 

Odstoupení od smlouvy, p řerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 40 dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné 
porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné 
povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje 
řádné a včasné dokončení díla; nebo   
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15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo  
15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, 
pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze 
části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od 
objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo 
na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se 
smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet za-
městnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmo-
nogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povi-
nen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit 
a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí vě-
tou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od 
smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou 
a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude 
objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních 
předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční 
prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. 
Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit  na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile 
se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je 
zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukon čit  plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění 
smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných 
výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších 
nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši 
částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 
objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, 
avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy. 

Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 
objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho 
jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 
k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené 
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části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli 
pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem.  

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

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od 
zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu 
dle platného občanského zákoníku.  

Všeobecná ustanovení 

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků.  

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, 
a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzá-
jemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této 
smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy 
České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane 
platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit 
neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co 
nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlou-
va byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany 
zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

 
17.9. 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. 
 
17.10 Součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, 

dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny. 
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Přílohy :  
Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele vč. souhrnné rekapitulace 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele 

 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne  

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor  
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Č.j. 56416/2016 
CJ MML 110616/2016                
 

Smlouva o právu provedení stavby, 
 

kterou ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a ust. § 1746, odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřely: 
 
Smluvní strany: 

 (dále jen „vlastník“) 
 

a                           
  
Statutární město Liberec   
Se sídlem : Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59 
Identifikační číslo : 00262978 
Zastoupeno 
 
 

: Tiborem Batthyánym, primátorem Statutárního města Liberec 

   
(dále jen „stavebník“) 
 
 
 

Čl. I 
České dráhy, a.s. jsou výlučným vlastníkem pozemku p.č. 707/1 v k.ú. Horní Hanychov 
zapsaném na LV č. 212 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště 
Liberec a na kterém bude realizována stavba (dále jen „nemovitost“). 
 
 

Čl. II 
Stavebník hodlá na nemovitosti realizovat stavbu: „Definitivní opatření deformované 

ocelové konstrukce Ještěd“ (dále jen „stavba“) a to v rozsahu vymezeném v situačním 
plánu,  který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a zavazuje se dodržet 
podmínky uvedené ve  stanovisku vlastníka k projektové dokumentaci pro provádění stavby 
č.j. 1617/2016-O32 ze dne 4.3.2016 a stanovisku ROJ ŽST Hradec Králové čj. 1160/2016 ze 
dne 10.3.2016 – ROJ ŽST Hradec Králové, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
příloha č. 2.  

 

 

 

České dráhy, a.s.   
Se sídlem : Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

Identifikační číslo : 70994226 

Zastoupena : Ing. Šárkou Cidlinskou, ředitelkou odboru správy a prodeje 
majetku na základě plné moci č. 6730 ze dne 26.1.2016 

Zapsána : v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. B 8039 
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Čl. III 
Vlastník nemovitosti prohlašuje, že tímto vydává stavebníkovi stavby souhlas s umístěním a 
provedením stavby dle čl. II této smlouvy za účelem vydání územního souhlasu, územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, popř. ohlášení podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník souhlasí, aby tato 
smlouva byla podkladem pro správní řízení, jako souhlas účastníka pro prokázání práva 
provést stavbu. Stavebník stavby uvede vlastníka jako účastníka řízení. 
Stavebníkovi stavby touto smlouvou vzniká právo provést stavbu, vstupovat a vjíždět na 
předmětnou nemovitost v souvislosti s prováděním stavby v rozsahu předem uvedeném 
v předávacím protokolu dle čl. IV.. 

 
                                                                             

Čl. IV 
Vlastník a stavebník, si předají dotčenou část nemovitosti předávacím protokolem v rámci 
předávání staveniště zhotoviteli stavby. Stavebník vhodnou formou oznámí vlastníku 
minimálně 14 dní předem datum předání staveniště. V rámci předání staveniště zhotoviteli 
stavby bude dojednán (a uveden v Zápise o předání a převzetí staveniště) i skutečný rozsah 
zařízení staveniště na části nemovitosti. 
Stavebník se zavazuje ke dni ukončení stavby nemovitost na vlastní náklady uvést do 
původního stavu vyjma oprav a úprav, které byly na nemovitosti v souladu se stavebním 
povolením stavby provedeny, přičemž stavebník a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání 
nemovitosti, kde označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody, eventuelně jiné 
skutečnosti související se stavební činností. 
 
 

Čl. V 
Stavebník se zavazuje, že při provádění stavby bude chránit zájmy a práva vlastníka 
nemovitosti. 
Vzhledem k tomu, že při provádění stavby (včetně příp. doby trvání zkušebního provozu) 
bude dotčen majetek tvořící železniční dopravní cestu, zavazuje se stavebník respektovat 
veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, stavebním povolením, 
posuzovacím protokolem projektu stavby a ostatními rozhodnutími či závaznými stanovisky 
dotčených institucí.  
Stavebník se zavazuje předem projednat s vlastníkem veškeré případné změny stavby, které se 
týkají stavbou dotčené nemovitosti. 
Stavebník se zavazuje k uhrazení veškerých škod, které v důsledku provádění stavby na 
nemovitosti či jiném majetku vlastníka, popř. na majetku třetích osob vzniknou, a to dle 
příslušných právních předpisů. 
 

 

Čl. VI 
Mezi stavebníkem a vlastníkem nebude uzavírána nájemní smlouva. 
 

 

Čl. VII 
Vlastníku nevzniká  podpisem této smlouvy vůči stavebníkovi žádný závazek s výjimkou 
závazku strpět na nemovitosti provedení opravy či úpravy stávající stavby v majetku 
stavebníka a její provozování a udržování nákladem stavebníka.  
Práva a povinnosti ohledně umístění, zřízení, provozování a udržování stávající stavby 
nákladem stavebníka trvají dle předchozích dohod smluvních stran a právních předpisů. 
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Zaniknou-li důvody pro další provozování a využívání stávající stavby, zavazuje se stavebník 
k jejímu odstranění a uvedení nemovitosti do původního stavu na vlastní náklady. Součástí 
uvedení nemovitosti do původního stavu bude i ekologické posouzení nemovitosti provedené 
oprávněnou osobou. Zánik důvodů pro provozování a využívání stávající stavby musí být 
doložen rozhodnutím drážního správního úřadu. 

 

 

Čl. VIII 
Pro účely této smlouvy se rozumí adresou pro doručování veškerých písemností a dokladů:  
na straně vlastníka adresa:  České dráhy, a.s., Regionální organizační jednotka Železniční 

stanice Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec 
Králové,  

na straně stavebníka :     Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1,                                     
                                               460 59 Liberec 1 
 
Vlastník a stavebník jsou povinni si včas sdělit veškeré změny v doručovacích adresách. 
 
Tato smlouva není smlouvou o právu provedení stavby ve smyslu § 1240 a následujícího 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných stran a to formou 
písemného dodatku k této smlouvě. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž stavebník a vlastník obdrží po dvou 
stejnopisech. 
 
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách SML 
(www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 
 
 
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č. …/2016 ze dne ……. 
 
 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

1. situační plán s vymezením nemovitostí 
2.  stanovisko ČD a.s. čj. 1617/2016-O32 a stanovisko ROJ ŽST HK čj. 1160/2016 

 
 
V Liberci dne ………………                                         V Praze dne ……………..  
 
S t a v e b n í k:                                                              V l a s t n í k:   

 
 
 
 
 
...................................................                                       …………........................................ 
Tibor Batthyány                                                            Ing. Šárka Cidlinská 
primátor města                                                                    ředitelka odboru správy a prodeje 
                                                                                             majetku 
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D A R O V A C Í      S M L O U V A 
                                -------------------------------------------------- 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 353 a násl. a § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) pro rok 2016    

 
 

Smluvní strany 
 

 1.   Nadace  PRECIOSA 

 se sídlem:   Opletalova 17,  466 67  Jablonec nad Nisou,    

 IČ:  60254092,    právní forma:  nadace,   
 zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. odd. N, vl. 14  

zastoupená:  Ing. Stanislavem Kadlecem, předsedou Správní rady nadace  
   spolu s  Ing. Ivo Schöttou,  ředitelem nadace  

 jako  "dárce"  na straně  jedné   
 

a 
 
2.  Statutární město Liberec  

 se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 1,  460 59 Liberec 1    
 IČ:  00262978, právní forma:  státní správa a samospráva 

 zastoupeno: primátorem města panem Tiborem Batthyány   

ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu 

 dále  jen  "obdarovaný"  na straně druhé   
 
 

za účelem podpory sportu  

uzavírají  následující  darovací  smlouvu: 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmět této smlouvy tvoří závazek dárce darovat obdarovanému jako nadační příspěvek 
věcný dar, kterým je: 18 ks medailí a 1 kusu trofeje. Celková hodnota daru je 10.660,- Kč 
vč. DPH.  

 
2. Věcný dar poskytnutý dárcem bude obdarovaným Statutárním městem Liberec použit při 

projektu „Do práce na kole“.   
 
3. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil s charakterem daru a uvedený věcný dar přijímá, 

přičemž obě strany smlouvy souhlasí s jeho použitím pouze v souladu s účelem, na který byl 
poskytnut. 
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II. 
Práva a povinnosti smluvních stran (Plnění smlouvy) 

1.  Dárce zajistí předání věcného daru obdarovanému bezprostředně po podpisu této smlouvy. 
Okamžikem předání přecházejí majetková práva na obdarovaného. 

2. Dárci vzniká nárok na vrácení věcného daru, pokud obdarovaný použije dar (nebo jeho část) 
na účel, který by nebyl v souladu s touto smlouvou.  

3. Obdarovaný se zavazuje podat dárci písemně informaci o použití věcného daru, a to 
bezprostředně po jeho konkrétním užití, ale nejpozději do 30. září 2016.  

 

III. 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Všechny změny a doplňky této smlouvy jsou platné jen v písemné formě s podpisy obou 
smluvních stran.  

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.  

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 byla schválena usnesením rady města Liberec dne ……….………….. , 
usnesením č. ……………………...   

 
 

v Jablonci nad Nisou v Liberci 
dne:  …………………………. dne:  ……………………. 
 

za nadaci (dárce): za (obdarovaného):   
 
 
 
...........................……………    ...........................………………..  

      Ing. Stanislav Kadlec                    Ing. David Pastva 
      předseda správní rady                     vedoucí odboru   
 
 
 
 
 .........................……………….    ........................…………………… 

              razítko dárce                 razítko obdarovaného 
 

 
 

  
 ...........................……………….     

            Ing. Ivo Schötta                 
              ředitel nadace                      
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P Ř E D Á V A C Í    P R O T O K O L  

k darovací smlouvě z května 2016  

uzavřené mezi   
 

Nadací  PRECIOSA  
se sídlem:   Opletalova 17,   466 67  Jablonec nad Nisou,  IČ: 60254092  (jako dárce)  

a   

Statutární město Liberec Magistrát města Liberec   
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 1,  460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, (jako obdarovaný) 

 
 

Nadace PRECIOSA na základě požadavku tímto předává  
Statutárnímu městu Liberec   

 

18 ks medailí a 1 ks trofeje 
 

v celkové hodnotě 10.660,- Kč vč. DPH 
(slovy: deset tisíc šest set šedesát korun českých)  

 
Obdarovaný se obeznámil se stavem darovaných věcí a potvrzuje jejich fyzické převzetí.   
 
V Jablonci nad Nisou, dne  01. 06. 2016   
 
 
    Za dárce předal:   Za obdarovaného převzala:  
 
Jméno :   Ing. Ivo Schötta   Ing. David Pastva 

ředitel nadace   vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury 
a sportu 

 
 
 
 
Podpis:   ……….....................  ....................………… 
 
 
 
 
 
Razítko:   . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   
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Přílohy: 
1. Zadávací dokumentace včetně návrhu kupní smlouvy a technické specifikace vozidla. 
 

     

PR/  /16 

 

 

 

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

(dále jen „zákon“) 

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky 

 

„DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH VE-
SEC“ 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
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červen 2016 
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Preambule: 

 

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek ucha-
zečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadá-
vací dokumentaci se řídí zákonem. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a zá-
konem, platí vždy přednostně ustanovení zákona. 

Obsah: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE ...................................................................... 8 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .................................................................... 9 

2. 1. Předpokládané a maximální ceny zakázky ............................................................ 10 

2. 2. Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV ........................................................... 10 

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ........................................................................ 10 

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ......................................................................... 10 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ..................................... 10 

5. 1. Základní kvalifikační předpoklady ........................................................................ 10 

5. 2. Profesní kvalifikační předpoklady ......................................................................... 10 

5. 3. Technické kvalifikační předpoklady ...................................................................... 11 

5. 4. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace .................................................. 11 
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6. POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY ................................................................................. 13 

7. SEZNAM SUBDODAVATELŮ ...................................................................................... 13 

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ............................................................ 14 

8. 1. Podmínky pro překročení nabídkové ceny............................................................. 14 

9. OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY ........................................................................ 14 

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ............................................................................... 15 

11. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ....................................... 16 

11. 1. Zadávací lhůta ........................................................................................................ 17 

11. 2. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami .................................................. 18 

12. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE ..................................................... 18 

13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE ................................ 18 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ........................................................................................ 19 

 

Přílohy: 

č. 1 Vzor titulního listu nabídky 

č. 2. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

č. 3 Návrh kupní smlouvy 

č. 4 Vzor čestného prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona 

č. 5 Seznam subdodavatelů 

č. 6 Základní technická specifikace vozidla 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

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

IČ:     00262978 

DIČ    CZ00262978 

Telefonní spojení:  +420 485 243 111 

fax:    +420 485 243 113 

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

 

 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tibor Ba-
tthyány, primátor města. 
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Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník Magis-
trátu města Liberec, e-mail: fadrhonc.jindrich@magistrat.liberec.cz  
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Lubomír Popp, vedoucí oddělení krizo-
vého řízení, tel.: +420 485 243 152, e-mail: popp.lubomir@magistrat.liberec.cz 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění pro uchazeče: 

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

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového, 1 ks dopravního vozidla pro JSDH 
Vesec.  

Dopravní automobil (dále jen DA) musí splňovat požadavky:  

a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k 
provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část 
II. (technický průkaz); 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požado-
vaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku; 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  
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    ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 

Základní technické parametry předmětu zakázky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 6 této 
ZD.  

Předpokládané a maximální ceny zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 785.124,- Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovuje celkovou maximální nabídkovou cenu 785.124,- Kč bez DPH.  

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

 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

34114110-3 Záchranářská vozidla 

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místem plnění zakázky je kraj Liberecký, statutární město Liberec. 

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení zadávacího řízení 

Termín dodání: do 18 týdnů ode dne podpisu smlouvy, nejpozději však do 20. 12. 2016 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

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

Základní kvalifikační předpoklady  

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

Profesní kvalifika ční předpoklady  

V souladu s § 54 zákona 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 (živnos-
tenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.  

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného pro-
hlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

Technické kvalifika ční předpoklady  

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

Uchazeč předloží:  

Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Za vý-
znamnou dodávku se v tomto případě považují řádně a včas dokončené dodávky obdobných 
vozidel stejné kategorie. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah 
– finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. 

Přílohou seznamu musí být:  
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno ve-
řejnému zadavateli; 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení dle předchozího bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívající na 
její straně. 

Z předložených osvědčení případně ostatních dokladů, musí vyplývat název a rozsah (finanční 
objem) uvedené zakázky, doba a místo plnění, zda byly zakázky provedeny řádně (tj. v poža-
dované kvalitě), rozsahu a v dohodnutých termínech 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem (včetně 
osvědčení) alespoň 3 obdobné dodávky s minimálním finančním objemem každé z nich 
700.000,-Kč bez DPH. 
 

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

Podmínky spole čné pro prokazování kvalifikace 

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

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

• Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazují-
cích splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součin-
nosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst.. 4 zákona 
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• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřej-
ným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskyt-
nutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, 
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to ale-
spoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 
písm. b) a d). 

• Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 
§ 54 písm. a). 

• Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 
společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpo-
kladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 
písm. a) zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. 
b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí 
předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni 
a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.   

• V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vy-
plývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně 
a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z 
dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním 
plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky po-
skytovat každý z dodavatelů. 

• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních 
předpokladů podle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace. 

• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certi-
fikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát 
nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. 

• Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního 
řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý 
doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace 
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, 
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této 
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahra-
niční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do čes-
kého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou 
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je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvali-
fikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo mís-
tem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ově-
řený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.  

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

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

 POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

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

1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele (viz příloha č. 4 ZD). 

2. 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. 4 ZD). 

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

SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 

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

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uve-
dených v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 
veřejné zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam VŠECH subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz pří-
loha č. 5 ZD). 

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

na realizaci předmětu veřejné zakázky. 

U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikač ních před-
pokladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz před-
chozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se 
musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. 
Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace 
ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.  
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V případě, že uchazeč ve své nabídce nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že uchazeč 
nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat 
celé dílo prostřednictvím vlastních kapacit. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto 
ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být zpracována jako nej-
výše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.   

Další požadavky 

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

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

Současně nabídková cena bude ze strany uchazeče doplněna do návrhu kupní smlouvy předlo-
ženého ze strany zadavatele, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.  

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

Podmínky pro p řekročení nabídkové ceny  

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

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  

OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh kupní smlouvy, který je zpracován 
ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD) a který 
musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě 
těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči, ceny díla a jím pověřených 
osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc, podpisový vzor).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka 
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadáva-
cím řízení.  
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Platební podmínky  

Úhrada nákladů bude provedena jednorázově, a to na základě dodavatelem vystavené faktury 
– daňového dokladu, jehož splatnost je stanovena na 60 dnů od data jejich prokazatelného pře-
dání zadavateli. 

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 od-
povídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému ucha-
zeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
 
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. 

Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.  

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli 
(uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodno-
ceny.  

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou, 
v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení: 

Dílčí kritéria hodnocení podle ekonomické výhodnosti 

Poř. č. Kritérium Váha 

1. Výše nabídkové ceny bez DPH 80% 

2. Technické řešení 20% 

 Celkem 100% 

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jed-
notlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky 
v rámci dílčího kritéria. 

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci 
jednotlivých dílčích kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných 
hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako 
nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů. 

Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel plat-
ných pro zaokrouhlování. 

Údaje, které uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro uchazeče závazné. 

 

Dílčí kritérium – Výše nabídkové ceny bez DPH (80%) 

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH, tj. cena uve-
dená v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3 této ZD).  
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Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude považována nabídka s nej-
nižší nabídkovou cenou. 

Pro první číselně vyjádřitelné kritérium (Výše nabídkové ceny), získá hodnocená nabídka bo-
dovou hodnotu, která bude vypočítána dle následujícího vzorce: 

��č�� ���ů �í�číℎ� ���é��� = 100 × 
����ℎ���ě�ší ���í��

ℎ�������á ���í��
 

 

 

Dílčí kritérium – Technické řešení (20%) 

V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny technické a funkční parametry nabízených 
dodávek nabídnutých uchazečem nad rámec základních požadavků vymezených v příloze č. 6 
této ZD – Základní technická specifikace. 

Jednotlivá provedení nad rámec základních požadavků na technickou specifikaci nabídnutá 
uchazečem, která budou s ohledem na zásahovou činnost podstatnější, ohodnotí komise 10 
body. Ta provedení, která naopak nebudou pro zadavatele s ohledem na zásahovou činnost pod-
statná, budou komisí ohodnoceny 5 body.  

 

Pro druhé číselně vyjádřitelné kritérium (Technické řešení), získá hodnocená nabídka bodovou 
hodnotu, která bude vypočítána dle následujícího vzorce. 

  

��č�� ���ů �í�číℎ� ���é��� = 100 × 
����ℎ���ě�ší ���í��

ℎ�������á ���í��
 

 

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 
zadávacího řízení a končí dnem X. X. 2016 v 9:00 hodin.  
• Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat 
osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena 
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro 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 pod-
mínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být 
předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

• Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 
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příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 
originál plné moci.  

• Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat 
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifi-
kace) 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. 

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

• Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ  ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT“. Na obálce 
bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

• Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kon-
taktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na 
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

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

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 
A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou 

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

kového počtu listů v nabídce. 
C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace (čestné prohlášení viz příloha č. 2 této ZD) 
E. Návrh kupní smlouvy 
F. Čestné prohlášení (viz bod 6. ZD) 
G. Cenová nabídka 
H. Seznam subdodavatelů 
I . Přílohy (nepovinné) 

 

Zadávací lh ůta 

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

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 
min. do konce této zadávací lhůty. 
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Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

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

DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné do-
tazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK 
(https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na ad-
resu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu s § 49 zákona 
doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem dodavatelům a zároveň 
budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

• Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Po-
kud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení proka-
zuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Doda-
vatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím 
řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí ucha-
zeči. 

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

• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

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

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

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

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

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

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. 

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto zadávacím řízení. 

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

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

 

 

 

 

 

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

primátor 

   

 

 

 

Kupní smlouva 
č.   

 

uzavřená v souladu s §  2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších právních předpisů (dále jen „zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 

 

statutární město Liberec 

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1, 460 59 
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zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

bankovní spojení: ČS, a.s. 

číslo účtu: 4096142/0800 

dále jen „kupující“ 

 

a  

 

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

se sídlem / místem podnikání 

zastoupená  

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsaná/ý 

dále jen „prodávající“ 

 

takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotče-
ných údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně iden-
tifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě doda-
tek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vesec “ ( dále jen „veřejná zakázka“), ve které 
byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.  

3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
(příloha č. 1 této smlouvy), s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu pl-
nění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
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nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní 
cenu uvedenou v této smlouvě. 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen 
„zboží“), a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží 
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  

   
 

Článek II. 
Specifikace zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat automobil specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, která 
tvoří její nedílnou součást.  

    Dodaný automobil musí být nový. 
Článek III. 

Čas a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do osmnácti (18) týdnů ode 
dne podpisu této smlouvy nejpozději však do 20.12.2016.  
Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen ale-
spoň 2 pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín dodání s výjimkou, že čas dodání 
zboží připadne na poslední den lhůty. 

2. Prodávající dodá zboží do místa sídla kupujícího. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu 
spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží. 

 
 

Článek IV. 
Předání a převzetí zboží 

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnutém času, na dohodnutém místě a v dohodnu-
tém množství, jakosti a provedení.  

2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pouze za předpokladu, že prodávající neo-
známí včas dodání zboží dle článku III. odst. 1 této smlouvy, a zboží trpí takovými vadami, 
pro které ho nelze užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 
užívání zboží obvyklý. 

3. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
- rozsah a předmět plnění,  
- čas a místo předání zboží,  
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  
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- oznámení kupujícího dle odst. 5, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při 
jeho předání. 

4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, 
zda bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných 
vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě. 

5. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující 
oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že 
kupující zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí 
vadami, pro které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje 
s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru 
kupujícího zboží pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 
který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém pří-
padě se má za to, že kupující zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodáva-
jícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.  

7. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 
smlouvy.  

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

Článek V. 
Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva 

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. 

2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.  
 

 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. 
Prodávající je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům 
ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaz-
nost si smluvní strany tímto sjednávají.  

2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat po-
třebnou kvalifikací požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží. 
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Článek VII. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− ………,- Kč (slovy: ….... korun českých) bez DPH,   

− DPH činí …..,- Kč, (slovy: ….... korun českých), 

− celková kupní cena včetně  DPH činí ……,- Kč, (slovy: ….... korun českých), 

2. Kupující neposkytuje zálohy. 

3. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího. Cena může být měněna a překročena 
pouze v souvislosti se změnou DPH. 

4. 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. 

5. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle článku 
IV. této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky 
vyplývající z této smlouvy.  Přílohou faktury bude odsouhlasený a oprávněnými zástupci 
smluvních stran podepsaný předávací protokol. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od 
vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu sídla kupujícího nejpozději do 7 dnů 
od jejího vystavení.  

6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 60 dnů ode dne prokazatelného doručení ku-
pujícímu.  

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
- den uskutečnění plnění, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsa-
hovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.  

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami 
oboustranně podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve 
lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 
stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu) 
kupujícímu.  
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10. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která ob-
sahuju všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bez-
hotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

 

Článek VIII. 
Odpovědnost prodávajícího za vady 

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží minimálně po dobu 24 měsíců od předání 
bezvadného zboží a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruční doba běží od dne 
předání a převzetí zboží v souladu s článkem IV. této smlouvy. 

2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a 
převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode 
dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží. 

4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. 
Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.  

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

Článek IX. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje 
se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny včetně DPH 
za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní 
ceny včetně DPH za každý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 
prodávajícímu.  

4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z pro-
dlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení 
s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním 
kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávají-
cím vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní po-
kutou. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku 
jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách. Kupující má právo 
i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. 
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Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

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

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit: 
- pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dnů, 
- pokud bylo zboží kupujícím odmítnuto ve smyslu článku IV této smlouvy, 
- pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti 

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

Článek XI. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

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

- Lubomír Popp, vedoucí oddělení krizového řízení, 
tel. 485 243 152, popp.lubomir@magistrat.liberec.cz 

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího: 
- …………….. 
- …………….. 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 
protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží 
a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektro-
nickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uve-
dené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 
písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 

 
 
 
 

Článek XII. 
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Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

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

2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní ta-
jemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších pod-
mínek.  

 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zá-
koník, v platném znění. 

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 
to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

1) Specifikace nového automobilu, 

2) Podrobný rozpis kupní ceny a DPH 

3) Zadávací dokumentace 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost origi-
nálu. Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

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

 

V ……….        dne: V Liberci dne:  

 

 

Za prodávajícího:     Za kupujícího: 

 

 

 

 

…………………………                                                  ……………………………. 

       Tibor Batthyány 

                                                                                      primátor statutárního města Liberec 
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Technické podmínky  
pro dopravní automobil Liberec – Vesec 

 
 

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu  
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou 
hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“) 

2. DA splňuje požadavky:  
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje 

k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozi-
dla část II. (technický průkaz), 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve 
znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro 
požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  
ve znění pozdějších předpisů, 

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární tech-
niky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním: 

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení 
a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu 16 A 230 V, výrobce Rettbox, součástí 
zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.  

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1 

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se 
jmenovitým měrným výkonem nejméně 29 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné 
hmotnosti DA.  

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1 

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 1400 
výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. 

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1 

DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlo-
metu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny 
kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a 
vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.  

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1 

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu 
LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. 

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 
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Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro 
velitele, strojníka a hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři 
hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1 

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru 
a jízdě. 

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1 

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny 
jsou posuvné. 

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibil-
ními s typem Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadava-
tel. 

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1 

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními 
s typem Survivor LED, výrobce Streamlight, U.S.A úchyty pro montáž poskytne zadavatel. 

3.11  K bodu 22 přílohy č. 1  

DA je v kabině osádky vybavena autorádiem a v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma 
samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, 
dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení 
nabíjecích prvků mobilních telefonů. 

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1 

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“(velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje re-
produkci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizova-
nými 
LED zdroji světla s nejméně čtyřmi přímými moduly. Výška zvláštního výstražného zaří-
zení od střechy včetně držáků je nejvíce 150 mm. Reproduktor umožňující reprodukci 
mluveného slova je skrytě umístěn v přední části DA. Součástí zvláštního výstražného za-
řízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na 
přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají sou-
časně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným 
vypínačem. DA je na zadní straně v horní části karoserie vybaven modrým zábleskovým 
majákem v provedení LED, umístěným v podélné ose souměrnosti, napojeným na 
zvláštní výstražné zařízení. 

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1 

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny 
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1 

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou 
sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. 

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1 

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.  
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Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. 

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1 

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je 
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBRO-
VOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LIBEREC - VESEC“. 

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1 

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm. 

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2 

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie 
O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. 

 

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2 

Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech 
řadách, druhá řada sedadel je orientována proti směru jízdy. 

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.   

5. Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního 
požárního příslušenství:  
� lékárnička velikost III v batohu 1 ks, 
� požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2 ks, 
� přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks, 
� přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, 
� ruční radiostanice typ Mototrbo DP 1400 výrobce Motorola 2 ks, 
� ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Seurvivor LED, výrobce Strea-

mlight U.S.A 2 ks, 
� ruční vyprošťovací nástroj 1 ks, 
� rukavice lékařské pro jednorázové použití neste-

rilní 12 pá
rů, 

� vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, 
� vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks. 

6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani 
požárním čerpadlem.  

7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení přede-
psaného rozsahu požárního příslušenství:  
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nej-

méně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,  
b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s 

tažnou silou každého nejméně 3 kN. 

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2. 
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9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným za-
řízením. 

10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro letní pro-
voz a součástí dodávky jsou i 4 ks kol se zimními pneumatikami. 

11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. 

12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním před-
pisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí 
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno v originálním držáku automobilu. 

13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který  
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. 

14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární 
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně 
funkční. 

15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA 
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným 
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

 

 

 

Úsek IZS a OPŘ HZS Libereckého kraje konstatuje:  
že technické podmínky na pořízení požární techniky pro JSDHO Liberec – Vesec vyhovují 
požadavkům vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění 
vyhlášky č. 53/2010 Sb. a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany ve znění pozdějších předpisů,  

že požadavky nad rámec vzorových podmínek byly s HZS Libereckého projednány a  

že HZS Libereckého kraje souhlasí se zněním těchto technických podmínek bez připomínek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plk. Mgr. Jaromír Lebeda 

náměstek KŘ pro IZS a OPŘ 
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1. Zadávací dokumentace včetně návrhu kupní smlouvy a technické specifikace vozidla. 
 

   

PR/  /16 

 

 

 

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

(dále jen „zákon“) 

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky 

 

„DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH MA-
CHNÍN“ 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen 2016 

 

Příloha usnesení č. 508/2016



 6

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambule: 

 

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek ucha-
zečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadá-
vací dokumentaci se řídí zákonem. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a zá-
konem, platí vždy přednostně ustanovení zákona. 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

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

IČ:     00262978 

DIČ    CZ00262978 

Telefonní spojení:  +420 485 243 111 

fax:    +420 485 243 113 

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

 

 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tibor Ba-
tthyány, primátor města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník Magis-
trátu města Liberec, e-mail: fadrhonc.jindrich@magistrat.liberec.cz     
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Lubomír Popp, vedoucí oddělení krizo-
vého řízení, tel.: +420 485 243 152, e-mail: popp.lubomir@magistrat.liberec.cz 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 508/2016



 9

Upozornění pro uchazeče: 

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

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového, možno i ojetého (rok výroby 2013 
a mladší, který má najeto maximálně 50.000 kilometrů) 1 ks dopravního vozidla pro JSDH 
Machnín. Základní technické parametry předmětu zakázky jsou uvedené v příloze č. 6 této ZD. 
Před podpisem smlouvy ještě dojde k posouzení skutečného stavu vybraného vozidla. 

Předpokládané a maximální ceny zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 580.000,- Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovuje celkovou maximální nabídkovou cenu 580.000,- Kč bez DPH.  

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

 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

34114110-3 Záchranářská vozidla 

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místem plnění zakázky je kraj Liberecký, statutární město Liberec. 

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení zadávacího řízení 

Termín dodání: do 18 týdnů ode dne podpisu smlouvy, nejpozději však do 20. 12. 2016 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

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

Příloha usnesení č. 508/2016



 10

Základní kvalifikační předpoklady  

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

Profesní kvalifika ční předpoklady  

V souladu s § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím 
rozsahu: 

 

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

• uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnos-
tenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.  

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného pro-
hlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

Technické kvalifika ční předpoklady  

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

Uchazeč předloží:  

Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Za vý-
znamnou dodávku se v tomto případě považují řádně a včas dokončené dodávky obdobných 
vozidel stejné kategorie. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah 
– finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. 

Přílohou seznamu musí být:  
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno ve-
řejnému zadavateli; 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení dle předchozího bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívající na 
její straně 

Z předložených osvědčení případně ostatních dokladů, musí vyplývat název a rozsah (finanční 
objem) uvedené zakázky, doba a místo plnění, zda byly zakázky provedeny řádně (tj. v poža-
dované kvalitě), rozsahu a v dohodnutých termínech. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem (včetně 
osvědčení) alespoň 3 obdobné dodávky s minimálním finančním objemem každé z nich 
500.000,-Kč bez DPH. 
 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného pro-
hlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha 2. ZD) 
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Podmínky spole čné pro prokazování kvalifikace 

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

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

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

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřej-
ným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskyt-
nutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, 
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to ale-
spoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 
písm. b) a d). 

• Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 
§ 54 písm. a). 

• Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 
společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpo-
kladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 
písm. a) zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. 
b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí 
předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni 
a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.   

• V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vy-
plývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně 
a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z 
dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním 
plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky po-
skytovat každý z dodavatelů. 

• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních 
předpokladů podle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace. 
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• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certi-
fikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát 
nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. 

• Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního 
řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý 
doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace 
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, 
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této 
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahra-
niční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do čes-
kého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou 
je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvali-
fikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo mís-
tem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ově-
řený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.  

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

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

 POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

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

1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele (viz příloha č. 4 ZD). 

2. 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. 4 ZD). 

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

SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 

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

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uve-
dených v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 
veřejné zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam VŠECH subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz pří-
loha č. 5 ZD). 
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Seznam subdodavatelů bude obsahovat následující údaje: 
• název – obchodní jméno subdodavatele,  
• základní identifikační údaje,  
• přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet 

na realizaci předmětu veřejné zakázky. 

U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikač ních před-
pokladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz před-
chozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se 
musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. 
Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace 
ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.  

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

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto 
ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být zpracována jako nej-
výše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.   

Další požadavky 

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

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

Současně nabídková cena bude ze strany uchazeče doplněna do návrhu kupní smlouvy předlo-
ženého ze strany zadavatele, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.  

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

Podmínky pro p řekročení nabídkové ceny  

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

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  
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OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh kupní smlouvy, který je zpracován 
ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD) a který 
musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě 
těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči, ceny díla a jím pověřených 
osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc, podpisový vzor).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka 
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadáva-
cím řízení.  

Platební podmínky  

Úhrada nákladů bude provedena jednorázově, a to na základě dodavatelem vystavené faktury 
– daňového dokladu, jehož splatnost je stanovena na 30 dnů od data jejich prokazatelného pře-
dání zadavateli. 

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 od-
povídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému ucha-
zeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
 
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. 

Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.  

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli 
(uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodno-
ceny.  

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou, 
v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení: 

Dílčí kritéria hodnocení podle ekonomické výhodnosti 

Poř. č. Kritérium Váha 

1. Výše nabídkové ceny bez DPH 60% 

2. Technické řešení 40% 

 Celkem 100% 

 

Příloha usnesení č. 508/2016



 15

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jed-
notlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky 
v rámci dílčího kritéria. 

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci 
jednotlivých dílčích kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných 
hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako 
nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů. 

Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel plat-
ných pro zaokrouhlování. 

Údaje, které uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro uchazeče závazné. 

 

Dílčí kritérium – Výše nabídkové ceny bez DPH (60%) 

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH, tj. cena uve-
dená v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3 této ZD).  

Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude považována nabídka s nej-
nižší nabídkovou cenou. 

Pro první číselně vyjádřitelné kritérium (Výše nabídkové ceny), získá hodnocená nabídka bo-
dovou hodnotu, která bude vypočítána dle následujícího vzorce: 

��č�� ���ů �í�číℎ� ���é��� = 100 × 
����ℎ���ě�ší ���í��

ℎ�������á ���í��
 

 

 

Dílčí kritérium – Technické řešení (40%) 

V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny technické a funkční parametry nabízených 
dodávek nabídnutých uchazečem nad rámec základních požadavků vymezených v příloze č. 6 
této ZD – Základní technická specifikace. 

Jednotlivá provedení nad rámec základních požadavků na technickou specifikaci nabídnutá 
uchazečem, která budou s ohledem na zásahovou činnost podstatnější, ohodnotí komise 10 
body. Ta provedení, která naopak nebudou pro zadavatele s ohledem na zásahovou činnost pod-
statná, budou komisí ohodnoceny 5 body.  

 

Pro druhé číselně vyjádřitelné kritérium (Technické řešení), získá hodnocená nabídka bodovou 
hodnotu, která bude vypočítána dle následujícího vzorce. 

  

��č�� ���ů �í�číℎ� ���é��� = 100 × 
����ℎ���ě�ší ���í��

ℎ�������á ���í��
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LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 
zadávacího řízení a končí dnem X. X. 2016 v 9:00 hodin.  
• Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat 
osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena 
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro 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 pod-
mínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být 
předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

• Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 
originál plné moci.  

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

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

• Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ  ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT“. Na obálce 
bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

• Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kon-
taktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na 
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

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

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 
A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou 

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

kového počtu listů v nabídce. 
C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace (čestné prohlášení viz příloha č. 2 této ZD) 
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E. Návrh kupní smlouvy 
F. Čestné prohlášení (viz bod 6. ZD) 
G. Cenová nabídka 
H. Seznam subdodavatelů 
I . Přílohy (nepovinné) 

 

Zadávací lh ůta 

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

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

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

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

DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné do-
tazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK 
(https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na ad-
resu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu s § 49 zákona 
doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem dodavatelům a zároveň 
budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

• Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Po-
kud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení proka-
zuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Doda-
vatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím 
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řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí ucha-
zeči. 

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

• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

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

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

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

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

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

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. 

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto zadávacím řízení. 

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

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

 

 

 

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

primátor 
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Kupní smlouva 
č.   

 

uzavřená v souladu s §  2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších právních předpisů (dále jen „zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 

 

statutární město Liberec 

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

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

bankovní spojení: ČS, a.s. 

číslo účtu: 4096142/0800 

dále jen „kupující“ 

 

a  

 

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

se sídlem / místem podnikání 

zastoupená  

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsaná/ý 

dále jen „prodávající“ 

 

takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotče-
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ných údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně iden-
tifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě doda-
tek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Machnín “ ( dále jen „veřejná zakázka“), ve 
které byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.  

3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
(příloha č. 1 této smlouvy), s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu pl-
nění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní 
cenu uvedenou v této smlouvě. 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen 
„zboží“), a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží 
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  

   
 

Článek II. 
Specifikace zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat automobil specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, která 
tvoří její nedílnou součást.  

Dodaný automobil může být nový, nebo i ojetý, rok výroby 2013 a mladší, který má najeto 
maximálně 50.000 kilometrů.  

Článek III. 
Čas a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do osmnácti (18) týdnů ode 
dne podpisu této smlouvy nejpozději však do 20.12.2016.  
Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen ale-
spoň 2 pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín dodání s výjimkou, že čas dodání 
zboží připadne na poslední den lhůty. 

2. Prodávající dodá zboží do místa sídla kupujícího. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu 
spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží. 

 
 

Článek IV. 
Předání a převzetí zboží 

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnutém času, na dohodnutém místě a v dohodnu-
tém množství, jakosti a provedení.  
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2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pouze za předpokladu, že prodávající neo-
známí včas dodání zboží dle článku III. odst. 1 této smlouvy, a zboží trpí takovými vadami, 
pro které ho nelze užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 
užívání zboží obvyklý. 

3. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
- rozsah a předmět plnění,  
- čas a místo předání zboží,  
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  
- oznámení kupujícího dle odst. 5, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při 

jeho předání. 

4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, 
zda bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných 
vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě. 

5. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující 
oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že 
kupující zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí 
vadami, pro které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje 
s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru 
kupujícího zboží pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 
který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém pří-
padě se má za to, že kupující zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodáva-
jícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.  

7. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 
smlouvy.  

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

Článek V. 
Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva 

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. 

2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.  
 

 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
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1. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. 
Prodávající je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům 
ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaz-
nost si smluvní strany tímto sjednávají.  

2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat po-
třebnou kvalifikací požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží. 

 

Článek VII. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− ………,- Kč (slovy: ….... korun českých) bez DPH,   

− DPH činí …..,- Kč, (slovy: ….... korun českých), 

− celková kupní cena včetně  DPH činí ……,- Kč, (slovy: ….... korun českých), 

2. Kupující neposkytuje zálohy. 

3. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího. Cena může být měněna a překročena 
pouze v souvislosti se změnou DPH. 

4. 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. 

5. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle článku 
IV. této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky 
vyplývající z této smlouvy.  Přílohou faktury bude odsouhlasený a oprávněnými zástupci 
smluvních stran podepsaný předávací protokol. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od 
vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu sídla kupujícího nejpozději do 7 dnů 
od jejího vystavení.  

6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení ku-
pujícímu.  

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
- den uskutečnění plnění, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
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- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsa-
hovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.  

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami 
oboustranně podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve 
lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 
stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu) 
kupujícímu.  

10. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která ob-
sahuju všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bez-
hotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

 

Článek VIII. 
Odpovědnost prodávajícího za vady 

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží minimálně po dobu 24 měsíců od předání 
bezvadného zboží a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruční doba běží od dne 
předání a převzetí zboží v souladu s článkem IV. této smlouvy. 

2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a 
převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode 
dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží. 

4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. 
Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.  

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

Článek IX. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje 
se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny včetně DPH 
za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní 
ceny včetně DPH za každý den prodlení a jednotlivou vadu. 
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3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 
prodávajícímu.  

4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z pro-
dlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení 
s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním 
kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávají-
cím vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní po-
kutou. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku 
jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách. Kupující má právo 
i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. 

 
 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

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

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit: 
- pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dnů, 
- pokud bylo zboží kupujícím odmítnuto ve smyslu článku IV této smlouvy, 
- pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti 

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

Článek XI. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

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

- Lubomír Popp, vedoucí oddělení krizového řízení, 
tel. 485 243 152, popp.lubomir@magistrat.liberec.cz 

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího: 
- …………….. 
- …………….. 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 
protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží 
a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 
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5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektro-
nickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uve-
dené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 
písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 

 
 
 
 

Článek XII. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

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

2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní ta-
jemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších pod-
mínek.  

 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zá-
koník, v platném znění. 

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 
to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

1) Specifikace nového automobilu, 

2) Podrobný rozpis kupní ceny a DPH 

3) Zadávací dokumentace 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost origi-
nálu. Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

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

 

V ……….        dne: V Liberci dne:  
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Za prodávajícího:     Za kupujícího: 

 

 

 

 

…………………………                                                  ……………………………. 

       Tibor Batthyány 

                                                                                      primátor statutárního města Liberec 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1  
 

Specifikace nového automobilu 
 

doplní prodávající 
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Příloha č. 2 
  

Podrobný rozpis kupní ceny a DPH 
 

doplní prodávající 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Technická specifikace vozidla 
 

Dopravního automobilu DA 15 L1 Z 
 
Hasičský dopravní automobil určený k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace, se 
skříňovou karoserií. 
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PODVOZEK 

Podvozek vozidla je vybaven elektronickými systémy ABS, ASR, EBD, tažným zařízením 
včetně el. instalace 12 V – sedmi pólovou zásuvkou, kotoučovými brzdami na obou nápra-
vách, mlhovými světly, posilovačem řízení, zesíleným zadním pérováním. 

 

KABINA Ř IDI ČE  
− počet míst k sezení 1 + 2, vybavené airbagem u řidiče i spolujezdce 
− příprava pro instalaci vozidlové radiostanice 
− odkládací prostory ve dveřích + schránka před spolujezdcem 
− stavitelné bezpečnostní tříbodové pásy a opěrky hlavy 
− autorádio, el. ovládání bočních oken a zpětných zrcátek, vyhřívání zpětných zrcátek 
− stropní schránka pro odkládání drobných věcí 

     

VNIT ŘNÍ VESTAVBA 
− 2 ks dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice  
− 4 ks dobíjecích úchytů pro ruční svítilny 
− manuální klimatizace 

 

 

Kabina řidiče je pro 1 + 2 osoby a kabina osádky pro dalších 6 osob. Pod dvěma zadními řa-
dami sedadel jsou umístěny úložné schrány na vybavení. Dvě řady sedadel budou umístěny za 
sebou. V kabině osádky jsou prostorové rezervy pro uložení výstroje hasičů. Svítilny a radi-
ostanice jsou nabíjeny z elektrické sítě vozidla. 

Dvě řady tří jednotlivých sedadel s tříbodovými pásy, zádovou opěrkou, hlavovou opěrkou. 
Sedadla jsou přišroubována k podlaze vozu. Přepážka za sedadly je pevná. Boční okna jsou 
součástí vozidla, okno na levé straně je otevíratelné. Vestavba je homologována a bude za-
psána do technického průkazu. 

 

MOTOR 

Motor je naftový, vznětový, přeplňovaný, motor splňuje emisní normu EURO VI. 

Zdvihový objem motoru   min. 2000 cm3 

Čistý výkon motoru    min. 110 kW 

Kombinovaná spotřeba                                  max. 9 l/100 km 
 

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 

 - převodovka je mechanická, šestistupňová, pět vpřed, jeden vzad. 
   

BRZDY 
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Vozidlo je vybaveno antiblokačním zařízením (ABS), automatickým zátěžovým regulátorem 
a protiskluzovým systémem ASR a systémem  EBD. 

 

ELEKTRICKÉ P ŘÍSLUŠENSTVÍ 

Šasi má napětí elektrického příslušenství 12 V. 

Vozidlo je vybaveno přípojkou pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blízkosti nástupu ři-
diče do automobilu. Součástí dodávky je i protikus. 

Po bocích vozidla jsou umístěna prosvětlená odrazová světla. 

Zařazení zpětného převodového stupně je zvukově signalizováno. 
V kabině řidiče je příprava pro umístění vozidlové radiostanice se střešní anténou, kterou 
dodá zadavatel.  
 

 

 

 
KAROSERIE 
 
Celoplošné prosklení bočních posuvných dveří a levého boku, na bocích vozidla bílý pruh. 
 
Posuvné dveře jsou umístěny na pravé straně vozidla, zadní dveře jsou plné a otevíratelné o 
180 º 
 
 
BAREVNÉ PROVEDENÍ 
Základní odstín červená RAL 3000 a na boku pruh bílá RAL 9003. 
 
NÁPISY 
V bílém pruhu na předních dveřích nápis: 

„ SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ 
L IBEREC – MACHNÍN“ 

 
Na přední části kabiny řidiče je umístěn nápis: 

„ HASIČI“ 

 
ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY 
podběhy - nástřik izolační anti hlukové a anti abrazivní hmoty na bázi kaučuku 
 
OSTATNÍ 
Vozidlo a vybavení bude včetně veškerých provozních hmot a maziv potřebných k řádnému 
provozu. 
 
 
KOMPLETNÍ VOZIDLO 
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ROZMĚRY 

Délka                  max. 6 000mm 

Šířka        max. 2 400 mm 

Výška s výstražným zařízením   max. 2 700 mm 

 

HMOTNOSTI 

Celková hmotnost     max. 3500 kg 

 

 

 

JÍZDNÍ PARAMETRY  

Maximální rychlost     min. 100 km·h-1 

 

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se 
případně v technické specifikaci vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného 
použití a požadovaného standartu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž 
vlastnosti tento standart nesnižují za předpokladu, že jsou kompatibilní s ostatním zařízením 
používaným Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Liberec – Machnín a Hasičským záchran-
ným sborem Libereckého kraje. 

 

V Liberci dne 1.2.2015 

Vypracoval: 

Lubomír Popp, vedoucí oddělení krizového řízení 
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